
  
    

 

     
 

     

    
 

   
   

   

    
 

  
 

     

    

    
 

   
 

 

 

   

    

    
 

   

 

    

     

    
 

  

    

Zahájení 
turistické sezóny 2015 

v Ústí nad Labem
Oslavte s námi zahájení nové turistické sezóny a vydejte se na výlet! 

Zúčastněte se alespoň tří akcí a budete zařazeni do slosování o atraktivní ceny!

21. března (sobota)
Masarykovo zdymadlo 9.00 - 15.00 
Den otevřených dveří

Větruše – vyhlídková terasa 10.00 
Přírodovědná exkurze 
Větruše - Vaňovský vodopád - Vrkoč - Masarykovo zdymadlo

22. března (neděle)
Zámek Trmice 10.00, 13.00, 15.00
S mašinkou do nové sezóny!
Prohlídky muzea modelové železnice.

28. března (sobota) 
Zoologická zahrada 11.00 - 18.00
Zahájení letní sezóny
Slavnostní otevření nového „Venkovského dvorku“, atrakce a pohádky pro 
děti, hudební vystoupení. Host dne: Martin Kraus.

Zahájení cyklistické sezóny 10.15
Start na Mírovém náměstí
Cyklovýlet do okolí jezera Milada přes Trmice a Stadice s cílem  
v Roudníkách o délce 40 km. 
Na trase a v jejím okolí zpřístupněny nejen pro cyklisty:
Muzeum města Chabařovice 12.00 – 16.00
Muzeum kávomlýnků Chabařovice 10.00 – 16.00

28. - 29. března (sobota - neděle)
Soubor lidové architektury Zubrnice 9.00 – 16.00
Velikonoce v Zubrnicích 
Lidové tradice, folklórní soubory, Krušnohorská dudácká muzika, pohádky 
pro děti. V obci otevřeny též:
Zubrnická museální železnice – železniční muzeum 10.00 – 16.00
Elektrotechnické muzeum Zubrnice 10.00 – 16.00
s modelem železniční trati Lovečkovice – Verneřice – Levín.

29. března (neděle)
Procházky historií města 10.00, 14.00
Ústecké kostely
Komentovaná procházka s historikem V. Houfkem. Sraz před Informačním 
střediskem města Ústí nad Labem. 
Z  kapacitních důvodů pouze pro zaregistrované zájemce – nutná 
předchozí registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.

4. dubna (sobota)
Větruše 9.00 – 19.00
Zahájení jarního provozu Větruše 
Vyhlídková věž, přírodní a zrcadlové bludiště, dětské hřiště a sportoviště.
 

Střížovice (náves) 14.00 - 16.00 
„Přijďte vstřelit zajíci Velikonoční gól!“
Vystoupení pěveckých sborů, ukázka z výcviku psů.

Střížovický vrch – hospoda Pohoda 10.00 – 14.00
Střižák Cup
XC cross-country závod horských kol na  Střížovickém vrchu v  různých 
kategoriích (horská kola dospělí/děti, odrážedla). Registrace na místě.

4. – 5. dubna (sobota - neděle)
Muzeum lehkého opevnění vz.36 10.00 – 17.00
Zrekonstruovaný objekt předválečného československého opevnění
v Hostovicích.

Kostel sv. Floriána Krásné Březno 10.00 - 15.00
Zahájení průvodcovské sezóny
Komentované prohlídky národní kulturní památky.

11. dubna (sobota)
Otevření Bike parku na Střižáku 12.00 – 16.00
Zahájení bikové sezóny
Minizávod v  XC, dirtová exhibice, možnost zapůjčení MTB a  BMX kola, 
poradenství, konzultace MTB, možnost projet si UFO cyklotrasy. 
Host: M. Měchura, trojnásobný vícemistr světa v 4X (fourcross).
U Hospůdky Pohoda u Střížovického rybníku.
Organizátor si vyhrazuje přesun akce na jiný termín v případě nepříznivého počasí.

Muzeum města Ústí nad Labem 9.00 – 17.00
Fenomén Merkur
Komentované prohlídky výstavy (10.00, 14.00) a stavitelská soutěž pro děti.

12. dubna (neděle)
Procházky historií města 10.00, 14.00
Ústecké pomníky
Komentovaná procházka s historikem T. Okurkou. Sraz před Informačním 
střediskem města Ústí nad Labem.
Z  kapacitních důvodů pouze pro zaregistrované zájemce – nutná 
předchozí registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.
 

17. dubna (pátek) 
Muzeum civilní obrany 12.00 – 14.00
70 let od  náletu na  Ústí nad Labem. Odhalení pomníku obětem náletu, 
prohlídky muzea, výstava fotografií z období náletů na město.

18. dubna (sobota)
Ústecká jarní 50 start mezi 6.00 – 10.00
49. ročník turistické akce. Začátek bývalé Apollo (zastávka Důlce). 

Kostel sv. Floriána a zámek v Krásném Březně 10.00 – 15.00
Mezinárodní den památek 
Komentované prohlídky kostela a zahájení výstavy v atriu zámku „Skryté 
poklady z ústeckých vil“ - zabavené kulturní dědictví z ústeckých nemovitostí po 
roce 1945. Výstava bude dále přístupná pouze v pracovní dny až do 5. června.

Pivovar Velké Březno 10.00 – 14.00
Slavnosti Viktora Cibicha
Prohlídka pivovaru s ochutnávkou. Prohlídky každou půlhodinu.

Zámek Velké Březno 10.00 – 16.00
Pan Cibich u hraběte Chotka
Mimořádné kostýmované prohlídky zámku s mlsáním na konec.

Exkurze „Zaniklé hrady v okolí Velkého Března“ 9.45 
Vlastivědná exkurze s archeologem J. Šedivým na pozůstatky hradů  
Varta a Pustý zámek, celková délka 8 km. Sraz v 9.45 na konečné autobusu 
č. 13 Olešnice (u Svádova).

Muzeum civilní obrany 10.00 – 18.00
Pravidelné prohlídky muzea, beseda s pamětníky, kteří se zde schovávali při 
náletu, výstava fotografií z období náletů na město. Pod Větruší otevřené též:
Muzeum lehkého opevnění vz.36 10.00 – 17.00
Zrekonstruovaný objekt předválečného československého opevnění
v Hostovicích.

19. dubna (neděle)
Muzeum civilní obrany 10.00 – 18.00
Pravidelné prohlídky muzea. Výstava fotografií z období náletů na město.
Pod Větruší otevřené též:
Muzeum lehkého opevnění vz.36 10.00 – 17.00
Zrekonstruovaný objekt předválečného československého opevnění
v Hostovicích. Muzeum pořádá:
Exkurze po opevnění v okolí Větruše 11.00, 14.00
Sraz na vyhlídkové terase na Větruši.

25. dubna (sobota)
Cyklojízda Českým středohořím 9.00
Start na parkovišti u hlavního nádraží
XII. ročník. Tři trasy (50, 75 a  130 km). Krátká trasa do Velkých Žernosek 
a přívozem do Českého středohoří, střední a dlouhá trasa podél řeky Bíliny 
a  následně do  Českého středohoří. Na  startu k  dispozici mapa, itinerář 
a výklad tratě. Ukončení jízdy v Koštově.

Zoologická zahrada 13.00 – 17.00
Mezinárodní den Země
Divadelní a  hudební představení, projektové dny dětí ze ZŠ na  téma 
Mezinárodní den Země, křtiny lenochoda.

26. dubna (neděle)
Procházky historií města 10.00, 14.00
Ústecká NEJ (10.00)
Vilová architektura (14.00) 
Komentované procházky s  historikem M. Krskem. Sraz před Informačním 
střediskem města Ústí nad Labem. 
Z  kapacitních důvodů pouze pro registrované zájemce – nutná 
předchozí registrace v  informačním středisku na  Mírovém náměstí.

1. května (pátek) 

Prvomájový výstup na Kozí vrch 8.15
Nejstarší turistická akce v  Ústí nad Labem. Tradiční prvomájový výstup 
na  Kozí vrch nad Neštědicemi s  libovolným startem. Trasa s  průvodcem 
z Dobětic (start 8.15 Dobětice točna) přes hrad Blansko (15 km).  Na louce 
u Kozího vrchu (cíl) Sváťovo dividlo (14.00), akce pro děti a občerstvení.

Pravidla soutěže
Do slosování budou zařazeni účastníci, kteří do 19. 5. 2015 předloží v Informačním středisku města Ústí nad Labem 

platnou vstupenku nebo jiný doklad nejméně ze 3 navštívených akcí z programu.
Kompletní program a informace o soutěži najdete na

www.usti-nad-labem.cz
nebo v Informačním středisku města Ústí nad Labem na Mírovém náměstí.

Změna programu vyhrazena


