
Evropský týdEn mobility 
16.–22. 9. 2012

sobotA 15. 9.

porta bohemica
Start: Magistrát města, Lidické náměstí, 
6.00–9.30 hodin
Turistický pochod o několika obtížnostech tras 
v délce od 8 do 50 km.

nEdĚlE 16. 9.

Ústecký 1/2maraton
Start: Mírové náměstí, 12.00 hodin
Poběžte také – 1/2Maraton, 10 km, Štafetový 
1/2Maraton či Rodinný běh na 3 km se startem 
v 10.45 hodin. Bohatý doprovodný program, 
vč. partnera bezpečnosti: SAFETYSHOW na cestách.
Přihlášky na www.runczech.com/usti

pondĚlÍ 17. 9.

bezpečně na 
chodníku i na silnici
Obchodní domy, 8.00–11.00 hodin
Preventivní akce Policie ČR a BESIPu zaměřená 
na chodce, především pak na seniory.

ÚtErý 18. 9.

den bez aut
Centrum pro rodinu Ovečka, 15.00 hodin
Zábavně vzdělávací odpoledne pro děti i jejich rodiče. 
Zajímavé soutěže s dopravní tematikou, stanoviště 
první pomoci či dopravní výchovy.

stŘEdA 19. 9.

procházka 
historií města
Informační středisko města (Palác Zdar), 
15.30, 17.00 hodin
Komentované prohlídky města v podání historiků 
ústeckého muzea.

ČtvrtEk 20. 9.

Zumba maraton
Atrium Magistrátu města, 15.30–18.30 hodin
Latinsko-americká taneční party v podání cvičitelů 
Vitality Clubu Střekov. Dále je přichystán Stánek 
zdraví VZP a doprovodný program pro děti.

ČtvrtEk 20. 9.

Ukliďme svět!
Zastávka „V Rokli“, 16.00 hodin
Úklidová akce v Bertině údolí a přilehlých cestách 
Mariánské skály. Občerstvení a pracovní 
pomůcky zajištěny. 
Více na www.ddmul.cz

pÁtEk 21. 9.

den bez úrazu
Dětské dopravní hřiště Akce pro školy!
Ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného 
záchranného systému, nácvik poskytování první 
pomoci, prevence úrazů a pravidla silničního provozu.

sobotA 22. 9.

Evropský den bez 
aut – mHd zdarma
Cestování  ústeckou městskou hromadnou 
dopravou zdarma.

sobotA 22. 9.

Cyklistický výlet
Start: Informační středisko města, 
Mírové náměstí, 10.00 hodin
Víkendová projížďka pro milovníky cyklistiky 
ve směru na Litoměřice a Homoli i Panny. 
V plánu trasy dlouhé 40 či 60 km.

sobotA 22. 9.

Historickým 
vláčkem 
z Ústí do Zubrnic
Odjezd: Ústí n. L. hl. n. – 9.13 hodin, 
Zubrnice – 14.15, 16.57 hodin
Vydejte se na výlet za krásami krajiny Českého 
středohoří historickým motoráčkem na trase 
Ústí n. L. hl. n. – Zubrnice. Pro účastníky akce 
obousměrná jízdenka zdarma.
Jízdní řád na www.zmz.cz

více informací na www.usti-nad-labem.cz
GEoCACHinG pUtovÁnÍ lAbskÉ krÁlovny – celotýdenní akce
Naleznete-li všech sedm schránek a donesete-li o tom důkaz v podobě vyplněného Pasu, budete 
v informačním středisku města odměněni pokladem Labské královny. 
www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/
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