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EPoslova
Psací stroj
V tomto vydání: KAPESNÍ PEXESO ZDARMA!

EPoslova
Čára



EPoslova
Psací stroj
Novinky v informačním středisku                                         ...a že jich tentokrát je!

EPoslova
Psací stroj
Nový kolega1. listopadu 2018 jsme v infostředisku přivítali do svých řad nového kolegu Přemka Balhara. Co ke svému nástupu řekl? "Zdravím Vás. Jmenuji se Přemysl a jsem novou posilou ústeckého infostřediska. Přijďte s námi společně objevovat naše město i okolí!"Přejeme mu mnoho spokojených turistů :)

EPoslova
Psací stroj
Komiks Ústečané v první světové válceMáte rádi komiksy? Jeden pro vás máme. Zakupte si u nás komiksovou knihu s tématikou první světové války od Zdeňka Urbana.

EPoslova
Psací stroj
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EPoslova
Ovál

EPoslova
Ovál

EPoslova
Psací stroj
Brožura Ňuňák miláček ÚstečanůJedná se o sborník vydaný na památku nezapomenutelného lidoopa ze Zoo Ústí nad Labem. Víte, že si Ňuňák zahrál téměř hlavní roli ve filmu Dva lidi v zoo? 

EPoslova
Psací stroj
Kalendář vydaný zoologickou zahradouStolní kalendář na rok 2019 se zvířecími obyvateli ústecké zoo.

EPoslova
Psací stroj
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EPoslova
Psací stroj
Kniha České středohoříVýpravná fotopublikace zachycující krásu celého Českého středohoří ve všech ročních obdobích.

EPoslova
Psací stroj
Publikace ke 30. výročí trolejbusové dopravy Kniha mapující historii a současnost trolejbusové dopravy v Ústí nad Labem.

EPoslova
Psací stroj
MĚSTO DĚTEM - NOVINKA:Pohádka O dlouhonohých skřítcíchChcete vědět, kdo jsou dlouhonozí skřítci, odkud připlula kouzelná rybka a jestli se polepšil zlý skřítek Krákora? Pak si určitě nenechte ujít novou animovanou pohádku. 



EPoslova
Ovál

EPoslova
Psací stroj
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EPoslova
Psací stroj
KnihoBudkav informačním střediskuMilovníci literatury a dobrých knih si nyní v infostředisku přijdou na své. Oddělení cestovního ruchu zde zřídilo novou veřejnou KnihoBudku.

EPoslova
Psací stroj
Jak KnihoBudka funguje?Máte-li doma knihy, které už jste přečetli a je vám líto je vyhodit, přineste je do naší KnihoBudky. Darované knihy zde můžete zanechat pro další čtenáře nebo je vyměnit za jiné, které se vám budou líbit. Do čtení vybrané knihy se pusťte třeba přímo v infostředisku. 



EPoslova
Psací stroj
V rámci rozšíření nabídky knih jsme oslovili významné partnery z oblasti prodeje knih, kteří nám přislíbili poskytnutí dalších knižních titulů. Police KnihoBudky se tak kromě vstupních soukormých zdrojů kolektivu naplnila knihami z:      - Vědecké knihovny UJEP v Ústí nad Labem      - Levných knih, a.s.       - pobočky Kanzelsberger, a.s. v OC Olympia Teplice       a oslovili jsme rovněž Knihy Dobrovský s.r.o.Zdravé město Ústí nad Labem všem osloveným partnerům děkuje a přeje čtenářům příjemnou četbu!

EPoslova
Psací stroj
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EPoslova
Psací stroj
Na jaké výstavy vás pozveme?PřízemíLeden: OUT OF LIMIT - Cesta kolem světavýstava fotografií ze šesti kontinentů GalerieLeden: ZOOTERAPIEvýstava výtvarných prací žáků Speciální základní školy a Praktické školy Ústí nad Labem;výstavou děti děkují čtyřnohým kamarádům, kteří jim pomáhajíÚnor: MARIANA ALLASEURvýstava obrazů malířky, která vystavuje v našich prostorách již poněkolikáté



EPoslova
Psací stroj
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EPoslova
Psací stroj
Co se u nás událo?

EPoslova
Psací stroj
Podzimní veletrhy cestovního ruchu

EPoslova
Psací stroj
Pracovníci oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem prezentovali město na dvou veletrzích cestovního ruchu v sousedním Německu. Veletrh Reisen und Caravan Erfurt                    1. – 4. 11. 2018Na tento veletrh v durynském Erfurtu jsme zavítali již podruhé a opět jsme se přesvědčili o zájmu německých turistů o Ústecký kraj a město Ústí nad Labem.Cestu do výstavních hal si letos našlo na 30 000 návštěvníků.  

EPoslova
Obdélník
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EPoslova
Psací stroj
Veletrh Touristik & Caravaning Lipsko                     21. – 25. 11. 2018Měli jsme tu čest setkat se s významnými a vysoce postavenými představiteli německé politiky, diplomacie a oblasti turismu. 

EPoslova
Psací stroj
Zleva: Naďa Pilátová (odd. cestovního ruchu Krajského úřadu Ústeckého kraje), Hanka Slawischová (odd. cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem), Stefan Brangs (náměstek saského ministerstva pro hospodářství, práci a dopravu), JUDr. Markéta Meissnerová (generální konzulka), Manfred Böhme (ředitel saského turistického sdružení) 

EPoslova
Psací stroj
Odměnili jsme vítězku podzimního kvízuV měsíčníku ENTER jsme zveřejnili kvíz s vyhlídkovými místy, kdy jste přiřazovali nadmořské výšky k jednotlivým vyhlídkám. Z došlých odpovědí byla vylosována paní Radka Kalvodová, která obdržela hrnek s dominantami města. 

EPoslova
Psací stroj
Do veletržních hal zavítalo bezmála 65 000 návštěvníků, kteří zde čerpali inspiraci.



EPoslova
Psací stroj
Den s dlouhonohými skřítky v muzeu

EPoslova
Psací stroj
V sobotu 15. 12. 2018 pokřtili dlouhonozí skřítci v doprovodu autorů svou novou pohádku. Postavičky pohádky nakreslil Michal Novák a rozpohyboval je Jiří Vilímek. Hudbu dodal Jan Beneš a hlas Marek Němec. O režii se staral Jiří Petrů. 

EPoslova
Psací stroj
Děti si rovněž užily tvořivá stanoviště. Domů tak odcházely s vyrobenou skřetí maskou nebo papírovou rybičkou. Za splněné úkoly nakonec dostaly zlatou rybičku a k tomu buď látkovou postavičku dlouhonohého skřítka, nebo novou pohádku na DVD. 

EPoslova
Psací stroj
Chcete vědět, jestli se zlobivý Krákora polepšil? Pak si určitě kupte tuto novou pohádku O dlouhonohých skřítcích, která je k dostání v informačním středisku na DVD.

EPoslova
Psací stroj
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EPoslova
Psací stroj
Cestopisné přednášky

EPoslova
Psací stroj
V infostředisku se opět přednášelo a cestovalo po světě. V listopadu nás Olga Šváchová a Petr Andrejkovič ze společnosti Out of Limit tentokrát vzali s sebou do Nepálu. Na 30 posluchačů shlédlo poutavé fotografie a cca 20ti minutový film o putování do základního tábora nejvyšší hory světa.

EPoslova
Obdélník

EPoslova
Psací stroj
Zároveň vás tímto zveme na jejich výstavu fotografií, kterou můžete po celý leden shlédnout v přízemí informačního střediska (viz strana 7).



EPoslova
Psací stroj
V prosinci jsme se pak s Tadeášem Šímou přenesli do Afriky. Posluchači shlédli nespočet fotografií, viděli několik filmů a měli možnost slyšet neobyčejný příběh o cestě mladého dobrodruha napříč Afrikou. Na závěr zajímavé a poutavé přednášky si dva návštěvníci odnesli trička s logem výpravy Tadeáše Šímy za správně zodpovězené otázky. 

EPoslova
Obdélník

EPoslova
Psací stroj
Pokud i Vy máte zájem přednášet v informačním středisku, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu info.stredisko@mag-ul.cz. Prostory pro přednášky nabízíme zdarma. 

EPoslova
Psací stroj
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Den s první republikou

EPoslova
Psací stroj
Na Lidickém náměstí proběhly 11. prosince 2018 oslavy připojení města Ústí nad Labem k Československé republice. Slavnostní zahájení proběhlo ve 13:00, za účasti náměstkyně primátora paní Věry Nechybové, ředitele Archivu města Ústí nad Labem pana Petra Karlíčka a ředitele Muzea města Ústí nad Labem pana Václava Houfka.  

EPoslova
Obdélník

EPoslova
Psací stroj
V 15:30 byly pokřtěny publikace vydané ke 100. výročí a o hodinu později byly předány ceny výhercům literární soutěže.

EPoslova
Psací stroj
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EPoslova
Psací stroj
V 17:30 se vydal průvod do Hrnčířské ulice, kde byla slavnostně odhalena pamětní deska, která připomíná události 11. 12. 1918.

EPoslova
Obdélník

EPoslova
Psací stroj
Kromě tohoto programu bylo možné na Lidickém náměstí ochutnat dobovou kuchyni a při té příležitosti získat napodobeniny tzv. nouzových bankovek.I přes deštivé počasí si na Lidické náměstí našla cestu řada lidí. 
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Na co se můžete těšit?

EPoslova
Psací stroj
Lednové a únorové veletrhy cestovního ruchu

EPoslova
Psací stroj
Kde budeme propagovat naše Ústí nad Labem a kde se s námi můžete potkat? - Vakantiebeurs Utrecht      	9. – 13. 1. 2019- GO a Regiontour Brno    	17. – 20. 1. 2019- Slovakiatour Bratislava   	24. – 27. 1. 2019- Reisemesse Dresden     	25. – 27. 1. 2019- f.re.e Mnichov             	20. – 24. 2. 2019- Holiday World Praha       	21. – 24. 2. 2019
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EPoslova
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Lednová přednáška
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EPoslova
Psací stroj
Nová rubrika:Sloupek pracovníků oddělení cestovního ruchu                                                                      ...aneb jsme taky lidé :)

EPoslova
Psací stroj
Práce v informačním středisku je rozmanitá a veselá a o kuriózní a netradiční dotazy zde není nouze. Pracovníci infostřediska se tak stávají odborníky na ledacos. Kupříkladu já sama jsem pro zákazníka hledala telefonní číslo na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Číslo na kancelář prezidenta bohužel dotyčnému nestačilo, stejně tak mi nechtěl prozradit, o čem si s panem Trumpem hodlal povídat. Znalcem zoologie jsme se stali, když pán potřeboval poradit, jak naložit s netopýry, kteří se usídlili na jeho balkóně. S tímto problémem si hravě poradili pracovníci místní zoo, kteří pirátsky zabydlené netopýry odchytli. 

EPoslova
Psací stroj
Text: Tereza Fajfrová

EPoslova
Psací stroj
Jaké však bylo zděšení pracovníků, když návštěvník potřeboval vědět, zdali na něj nebyl vydán zatykač. Inu, pane, račte se u nás na chvíli posadit, zavoláme na policii a oni vám to přijedou říct osobně. A o to víc jsme pak rádi, když příchozí do informačního střediska má na srdci skutečně turistický dotaz a zajímá se o Větruši, Střekov či Vaňovský vodopád. Do nového roku si tak přejeme více takových zákazníků.



EPoslova
Ovál

EPoslova
Psací stroj
Statistika za rok 2018

EPoslova
Psací stroj
Na začátku nového roku je opět čas na bilancování roku uplynulého. Předkládáme tedy několik zajímavých čísel, které vám přiblíží činnosti infostřediska. V roce 2018 navštívilo naše informační středisko celkem 42 810 návštěvníků, z čehož 40 198 bylo tuzemských a 2 612 zahraničních.Mezi nejprodávanější zboží se zařadily turistické vizitky, v těsném závěsu pak pohledy a turistické známky.

EPoslova
Psací stroj
V loňském roce u nás 6 studentů středních škol absolvovalo odbornou praxi. Z toho 2 studenti ze Slovenska v rámci programu Erasmus +.Vidět jste mohli 12 výstav v galerii a 6 v přízemí. Uspořádali jsme 4 cestopisné přednášky a 9 soutěží s oceněnými výherci. Celkem 17 tříd základních či středních škol přišlo do infostřediska na exkurzi. Rovněž se v našem infostředisku uskutečnila 2 setkání iCoffee (neformální setkávání infocenter na české i německé straně). Již nyní se těšíme, že v aktivitách budeme pokračovat i v roce 2019!

EPoslova
Psací stroj
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EPoslova
Psací stroj
Jste sběrateli kapesních kalendáříků?Představujeme novou kolekci na rok 2019! Jste-li sběrateli, napište nám na e-mail info.stredisko@mag-ul.cz a my si vás zařadíme do naší databáze. Kalendáříky vám budeme odesílat automaticky každý rok na poštovní adresu, kterou nám sdělíte. Zdarma :) 



EPoslova
Psací stroj
Kdy jsme tu pro vás?květen – září			státní svátkyPo – Ne 9:00 – 17:00		                 9:00 – 14:00říjen – dubenPo – Pá 9:00 – 17:00So 9:00 – 12:00

EPoslova
Psací stroj
Informační středisko města Ústí nad LabemMírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad LabemTel.: +420 475 271 700E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

EPoslova
Obdélník




