
EVROPSKÝ 
TÝDEN MOBILITY
neděle, 16. 9. 2007, od 15.00 hod.

ORGANIZOVANÉ IN-LINE BRUSLENÍ
OBČANŮ V ULICÍCH MĚSTA
Startujeme v 15 hodin na Mírovém náměstí, trasa povede
k Severočeské vědecké knihovně, ulicí Velká Hradební
do Pařížské směrem k Severočeskému divadlu opery a baletu
a přes Revoluční ulici okolo obchodního domu Labe zpět
na Mírové náměstí.

pondělí, 17. 9. 2007 v průběhu dne

PROPAGAČNÍ JÍZDA TROLEJBUSU
LINKA Č. 60
Ústí nad Labem pořídilo loni šest nových nízkopodlažních
trolejbusů. V pondělí budou na lince č. 60 probíhat
propagační jízdy. Jako doprovodný program je připraveno
promítání tématických filmů v Domě dětí a mládeže
a v Biografu u Františka.

úterý, 18. 9. 2007, 9.00–18.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –
TROLEJBUS DEPO VŠEBOŘICE
Dopravní podnik města Ústí nad Labem pro Vás připravil Den
otevřených dveří v trolejbusovém depu ve Všebořicích, kde si
mj. můžete prohlédnout vývoj vozů od starších modelů až po
ty nejnovější. Prohlídky budou organizovány v půlhodinových
intervalech od 9 do 16 hodin.

středa, 19. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.

„ULICE PRO LIDI“
Moderovaná akce v ulici Vaníčkova a na Lidickém náměstí,
zábavně-osvětový program + Evropský den bez aut

pořádá ve dnech 16.–22. 9. 2007
Zdravé město Ústí nad Labem

čtvrtek, 20. 9. 2007, v průběhu dne

KONTROLA OPRÁVNĚNOSTI
VJEZDU DO CENTRA MĚSTA
Městská policie bude ve spolupráci s dětmi kontrolovat
oprávněnost vjezdu s povolenkami na Mírové náměstí,
do Hrnčířské, Revoluční a Masarykovy ulice. Tentokrát
výjimečně bez sankcí pro neukázněné řidiče.

pátek, 21. 9. 2007, od 08.30

DEN BEZ ÚRAZŮ NA DĚTSKÉM
DOPRAVNÍM HŘIŠTI V KRÁSNÉM
BŘEZNĚ
Dětské dopravní hřiště v Krásném Březně pořádá Den bez
úrazů, se soutěžemi, možností podívat se na filmy BESIPu,
zúčastnit se programů protiúrazové prevence a seznámit
se s technikou záchranného integrovaného systému –
záchranné služby, hasičů, policie ČR.

sobota, 22. 9. 2007, v průběhu dne

OSVĚTOVÝ DEN NA CYKLOSTEZCE,
PORADENSTVÍ S MĚSTSKOU
POLICIÍ
V sobotu budou na cyklostezce k dispozici městští strážníci,
kteří budou sledovat, jak jsou cyklisté a in-linisté vybaveni,
zda používají správné bezpečnostní ochranné prvky. Kromě
prováděných kontrol budou rozdávat cenné rady.
Na cyklostezce Vás čeká i příjemné překvapení.


