EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Akce se koná pod záštitou radní města Ústí nad Labem Zuzany Kailové

16. – 22. 9. 2014Y
neděle 14. 9.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
Start: Mírové náměstí, 12.00 hod.

Poběžte také – 2Run, Štafetový 1/2Maraton či dm rodinný běh
se startem v 12.05 hodin. Přijďte se podívat i na Spolchemie
Handbike 1/2Maraton!
Přihlášky na www.runczech.com

úterý 16. 9.

Před magistrátem města,
Lidické náměstí, 15.00 – 18.00 hod.

Exhibiční vystoupení trojnásobného mistra světa v biketrialu
Martina Šimůnka a ukázka jízdy na jednokolce Dominika Budského s animačním programem teamu DanceMission.cz pro děti.
Více na www.usti-nad-labem.cz

sobota 20. 9.

Procházky historií města

Porta Bohemica

Informační středisko města,
Palác Zdar, 15.30 a 17.00 hod.

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 17. 9.

Představení nových trolejbusů
Mírové náměstí, 9.00 – 17.00 hod.

Slavnostní představení nových trolejbusů pořízených v rámci
projektu IPRM Mobilita s doprovodným programem.
Více na www.dpmul.cz

čtvrtek 18. 9.

Mami, tati, jezdím v autě bezpečně
6.30 – 8.00 hod.

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

Ukliďme svět!

Střížovický vrch, 16.00 hod.

Akce na pomoc přírodě proběhne tentokrát na Střížovickém
vrchu. Sraz účastníků je na hřišti na konci Střížovické ulice. Občerstvení i pracovní pomůcky zajištěny.
Více na www.ddmul.cz

Start: DDM, Bělehradská ul., 6.00 – 11.00 hod.
Turistický pochod Českým středohořím v délce od 7 do 50 km.
Trasami s různou obtížností přes Erbenovu vyhlídku a hrad
Blansko Vás provede turistický oddíl mládeže „KOLA WAŠTEPI“.
Více na kolawastepi@volny.cz, 604 830 290

Cyklistický výlet

Start: informační středisko města,
Mírové náměstí, 10.00 hod.

Víkendová projížďka pro milovníky cyklistiky. V plánu trasy
dlouhé 45 či 65 km je průjezd centrem města a Labské stezky
ve směru na Litoměřice. Zakončení akce je v Homoli u Panny.
Pro každého je nachystán dárek a malé občerstvení.

Slavnostní otevření
Městského stadionu

Akce pro školy!

Dětské dopravní hřiště					

neděle 21. 9.

Cyklistický výlet na jezero Milada
s komentovanou prohlídkou
Start: informační středisko města,
Mírové náměstí, 10.00 hod.

Možnost připojení se ke skupině – Naučná stezka Jezero Milada (na křižovatce s Chabařovickou alejí) v 10.45 hod. Zastávky
s komentářem a prostorem pro diskusi – naučná stezka (na křižovatce s alejí), pod Roudníky, pod Trmicemi, hlavní pláž.
Více na www.jezeromilada.cz a FB Jezero Milada

pondělí 22. 9.

Šest minut pro zdraví

Městské sady, 11.00 – 16.00 hod.

Ověřte si svoji kondici a přijďte se protáhnout do Městských
sadů. Budou zde připravena odborná stanoviště, která řeší
problémy pohybového aparátu, možnost nechat si změřit
krevní tlak a výživové poradenství.
Více na www.zuusti.cz, uzs.ujep.cz

Bezpečnost neslyšících
a nedoslýchavých v dopravě
CESPO - Hrnčířská 18, 15.00 hod.

V Centru služeb pro sluchově postižené proběhne beseda zaměřená na pohyb chodců v silničním provozu - bezpečné přecházení a pravidlo „vidět a být viděn“.

Celotýdenní akce

Městský stadion, od 15.00 hod.

Do práce na kole 15. – 21. 9.

SOBOTA - NEDĚLE 20. – 21. 9.

Odpolední cyklobus na Severní Terasu a Dobětice zdarma využijte odpoledních promo jízd cyklobusu na zastávky Bělehradská, Severní Terasa, Orlická a Dobětice točna. Odjezdy ze
zastávky cyklobusu u budovy Krajského ředitelství Policie ČR.

Otevření Městského stadionu s bohatým doprovodným programem – sportovní soutěže, atrakce pro děti, hudební vystoupení, fotbalová utkání, prohlídky stadionu, ohňostroj.
Více na www.usti-nad-labem.cz

Parním vláčkem
z Ústí nad Labem do Zubrnic

Ústí n. L. Střekov – Velké Březno - Zubrnice

pátek 19. 9.

Den bez úrazu

Biketrial show
s doprovodným programem

Vydejte se na výlet za krásami krajiny Českého středohoří historickým vláčkem. Po oba dny budou zavedeny tři páry vlaků.
Informace o jízdním řádu a tarifu na www.zmz.cz

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

Vyšší odborná škola zdravotnická
a St ední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, Palachova 35, p ísp vková organizace

Zastávka Divadlo po - pá 16.30, 17.30 hod.
a so - ne 16.30 hod.

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

mediální partner

Jezero Milada

dobrovolný svazek obcí

