
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

16.–22. 9. 2013Y

Jezero MiladaJezero Milada
dobrovolný svazek obcídobrovolný svazek obcí

NEDĚLE 15. 9.

Ústecký Matonni 1/2Maraton

Start: Mírové náměstí, 13.00 hodin
Poběžte také – 2RUN, Štafetový 1/2Maraton či Spol-
chemie Rodinný běh se startem v 10.15 hodin. Přijďte se 
podívat i na Spolchemie Handbike 1/2Maraton! Přihlášky 

na www.runczech.com

PONDĚLÍ 16. 9.      

Bezpečnost seniorů v dopravě 
Klub pro 3 generace, Větrná 4, 13.00 hodin 

Beseda zaměřená na pohyb chodců v silničním provozu, 
zejména seniorů – bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být 
viděn“.

Na výlet lodí                    Akce pro školy
Program tohoto dne proběhne ve znamení poznávání 
labského údolí. Pohledy na jedinečnou krajinu bude možné 
vychutnat i z paluby lodi.

 

ÚTERÝ 17. 9.

Procházky historií města

Informační středisko města, Palác Zdar, 15.30, 

17.00 hodin
Komentovaná procházka zaměřená na historii města a jeho 
architekturu, jejíž trasa spojuje stojící i dávno zaniklé středověké 
stavby nacházející se v centru města. Kvíz s losováním o ceny.

STŘEDA 18. 9.

Bezpečně do školy       Akce pro školy
Beseda s nejmenšími zaměřená na bezpečný pohyb dětí 
v silničním provozu. Nástrahy silničního provozu, opatrné 
přecházení a zdůraznění pravidla „vidět a být viděn“.

 

ČTVRTEK 19. 9.

Mami, tati, jezdím v autě bezpečně 

6.00–8.00 hodin
Dopravně preventivní akce zaměřená na správné přepravování 
dětí v autě. Kontrola dětských autosedaček a užívání 
bezpečnostních pásů.

SOBOTA–NEDĚLE 21.–22. 9.

Parním vláčkem 

z Ústí do Zubrnic

Ústí n. L. Střekov – Velké Březno – Zubrnice
Vydejte se na výlet za krásami Českého středohoří vlakem 
s parní lokomotivou. Po oba dny budou zavedeny tři páry 
vlaků, informace o jízdním řádu a tarifu na www.zmz.cz  

 NEDĚLE 22. 9.

Otevření Naučné stezky 

jezero Milada

Městský úřad Chabařovice, 9.00 hodin
Chcete strávit pěkný den v přírodě a něco nového 
se dovědět? Přijďte pěšky nebo přijeďte na kole v neděli 
22. 9. 2013 k radnici do Chabařovic, kde se od 9.00 otevírá 
naučná stezka.

CELOTÝDENNÍ AKCE 16.–22.9.

Do práce na kole

Zastávka Divadlo Po–Pá 15.00, 16.00, 

17.00 hodin a So–Ne 16.30 hodin
Odpolední cyklobus na Severní Terasu a Dobětice zdarma.
Využijte odpoledních promo jízd cyklobusu na zastávky 
Bělehradská, Severní Terasa, Orlická a Dobětice točna. Odjez-
dy ze zastávky cyklobusu u budovy Krajského ředitelství Poli-
cie ČR.

Geocaching “Putování 

krajinou Labské královny”
Geocachingové dobrodružství vás provede zákoutími
dále od města Ústí nad Labem. Naleznete-li všech sedm 
schránek a donesete-li o tom důkaz v podobě vyplněného 
Pasu, budete v informačním středisku města odměněni 
pokladem Labské královny. 
Více na www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna

ČTVRTEK 19. 9.

Zumba maraton

Atrium magistrátu města, 15.30–18.30 hodin
Netradiční akce v atriu ústeckého magistrátu. Těšte se 
na cvičení v podobě tance v latinsko-americkém rytmu. 
Zábavná, ale pro vaše tělo velmi účinná taneční party. 
Dobrou náladu a pohodlný oděv s sebou.

Ukliďme svět! 
Zastávka „Kmochova“, 16.00 hodin
Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát 
na přístupových cestách Mariánské skály. Sraz účastníků 
v 16 hodin na autobusové zastávce „Kmochova“. 
Občerstvení i pracovní pomůcky zajištěny. 
Více na www.ddmul.cz

PÁTEK 20. 9.

Den bez úrazu         Akce pro školy

Dětské dopravní hřiště 
Ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného 
záchranného systému, nácvik poskytování první pomoci,
prevence úrazů a pravidla silničního provozu. Zkrátka 
vše, co by měli školáci ovládat.

SOBOTA 21. 9.

Den otevřených dveří 

Dopravního podniku

Vozovna DPMÚL Všebořice, 10.00–16.00 hodin
Den otevřených dveří ve vozovně ve Všebořicích 
(konečná linky č. 54 a 56), kde si mj. můžete prohléd-
nout zázemí trolejbusového provozu, dílen i techniky. 
K vidění bude vývoj vozů od starších modelů až po ty 
nejnovější. Připraven je i zajímavý program věnovaný 
zejména dětem.

 Cyklistický výlet

Start: Informační středisko města, 

Mírové náměstí, 10.00 hodin
Víkendová projížďka pro milovníky cyklistiky. Trasa 
povede přes centrum města dále po Labské stezce ve 
směru na Litoměřice (45 či 65 km). Zakončení akce je 
v Homoli u Panny. Pro každého je nachystán užitečný 
cyklistický dárek a malé občerstvení.

mediální partnerVyšší odborná škola zdravotnická 
a St ední škola zdravotnická, 

Ústí nad Labem, Palachova 35, p ísp vková organizace 

 

Akce se koná pod záštitou náměstkyně primátora města Ústí nad Labem Zuzany Kailové 


