
  
    

 

     
 

     

    
 

   
   

   

    
 

  
 

     

    

    
 

   
 

 

 

   

    

    
 

   

 

    

     

    
 

  

    

Zahájení 
turistické sezóny 2016 

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!
19. března (sobota)
Masarykovo zdymadlo 10.00 - 16.00 
Světový den vody 
Den otevřených dveří. Zpřístupněný velín jezu, strojovna jezu, rybí přechod, 
informační místnost, plavební komory z přechodové lávky a vodní elektrárna.
Větruše – vyhlídková terasa 10.00 
Přírodovědná exkurze 
Větruše - Vaňovský vodopád - Vrkoč - Masarykovo zdymadlo
Severočeská vědecká knihovna Ústí n. L. (W. Churchilla 3), Lidová 
půjčovna 9.00 - 18.00 
Jarní kreativní dílna
Návštěvníci si mohou vyzkoušet zdobení perníčků, drátkování, zdobení 
vajíček, pletení z papíru a spoustu dalších zajímavých činností a technik. 
Občerstvení během odpoledne zajistí čajovna U Vysmátý žáby.
Muzeum města Ústí nad Labem 9.00 - 17.00
Velikonoční trhy
Tradiční velikonoční jarmark a tvořivá dílna pro děti. Ve Smetanových sadech 
budou na děti čekat jarní mláďátka, ovce, kozy nebo koníci na svezení. 

19. - 20. března (sobota - neděle)
Soubor lidové architektury Zubrnice 9.00 - 16.00
Velikonoce ve skanzenu v Zubrnicích
Vynášení Morany s folklórními soubory DYKYTA z Krásné Lípy a Jizera, tradiční 
pečení, kraslice, pomlázka, pro děti pohádky a dílny. V obci otevřeny též:
Zubrnická museální železnice - železniční muzeum 10.00 - 16.00
Zahájení turistické sezóny.
Elektrotechnické muzeum Zubrnice 10.00 - 16.00
S modelem železniční trati Lovečkovice - Verneřice – Levín.

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

24. - 28. března (čtvrtek - pondělí) 
Zoologická zahrada 9.00 – 17.00
Velikonoce v zoo 
Tradiční kvíz O  vejce ptáka nandu. V  průběhu velikonočního pondělí je 
připravena pro vybrané druhy zvířat velikonoční nadílka.

25. března (Velký pátek)
Hrad Střekov 10.30 - 17.00
Zahájení turistické sezóny 
Zubrnická museální železnice - jízdy historických vlaků
Slavností zahájení pravidelného víkendového provozu 
jízd historických vlaků z Ústí nad Labem-Střekov do Zubrnic (turistická linka T3).

26. března (sobota)
Zahájení cyklistické sezóny 2016 10.15
Start na Mírovém náměstí
Pro účastníky je připravena nová trasa, která povede průmyslovou a obchodní zónou 
přímo k východnímu břehu Jezera Milada a po okruhových trasách do Roudníků 
za tradičním jarním gulášem. Minimální převýšení s celkovou délkou do 40 km.
Na trase a v jejím okolí jsou zpřístupněny nejen pro cyklisty:
Muzeum města Chabařovice 12.00 - 16.00 
Muzeum kávomlýnků Chabařovice 10.00 - 17.00
Kostel sv. Václava v Roudníkách 14.00 - 18.00

26. - 27. března (sobota - neděle)
Parní vodárna Střekov 10.00 - 18.00
Otevřeno pro veřejnost.

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

2. dubna (sobota)
Zoologická zahrada 11.00 - 17.00
Zahájení letní sezóny
Pro návštěvníky je připraven program v areálu zoo (např. sokolníci, střelba z luku 
a kuše, malování na obličej) a u restaurace Koliba (loutkové divadlo Na nitích 
p. Kopeckého, dobová gotická hudba Musica Canora). Soutěže a hry pro děti.
Státní zámek Velké Březno 10.00 – 17.00
Hraběcí mlsání
Velikonoční mlsání na zámku.

2. - 3. dubna (sobota - neděle)
Kostel sv. Floriána 10.00 – 15.00
Zahájení průvodcovské sezóny o víkendech a svátcích.

3. dubna (neděle)
Slavnostní otevření Cyklopointu 14.00 - 17.00
Zanádraží 
Otevření Cyklopointu v  prostoru Zanádraží s  doprovodným programem 
na Labské stezce.

9. dubna (sobota)
Přírodovědecká procházka kolem Milady 13.00 – 16.00
Pojďte s námi poznat přírodu nádrže Milada. Komentovaná procházka kolem 
jezera Milada s přírodovědci o délce 10 km. Sraz na východě hlavní pláže v 13.00.

10. dubna (neděle)
Exkurze „Zapomenuté hrady na Ústecku I.“  8.45
Vlastivědná exkurze na pozůstatky hradů Svádov a Varta s archeologem 
J. Šedivým. Celková délka 4 km, sraz v 8.45 u autobusové zastávky Svádov 
nádraží (linka č. 13 - odjezd ze zastávky Divadlo v 8.29).

16. dubna (sobota)
Exkurze „Bitva u Chlumce 1813“ 10.00
Vlastivědná exkurze s  historikem J. Součkem na  památná místa bitvy 
u Chlumce 1813. Sraz před informačním střediskem.
Z  kapacitních důvodů pouze pro registrované zájemce – nutná předchozí 
registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.

Ústecká jarní 50 start mezi 6.00 - 10.00
50. ročník turistické akce. Začátek bývalé Apollo (zastávka Důlce).
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 9.00 - 17.00
Kostel sv. Vojtěcha 10.00 - 16.00
Chrám apoštola Pavla 14.00 - 16.00
Zpřístupnění kostelů pro veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne památek.
Procházky historií města 10.00
Ústecké kostely
Komentovaná procházka s historikem V. Houfkem. Sraz před informačním 
střediskem. 
Z  kapacitních důvodů pouze pro registrované zájemce – nutná předchozí 
registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.

16. - 17. dubna (sobota - neděle)
Muzeum civilní obrany 10.00 - 18.00
Výročí náletů na Ústí nad Labem
Zahájení průvodcovské sezóny. Přednášky, doprovodný program. Výstava 
fotografií „Prolínání času v Ústeckém podzemí“.
Muzeum lehkého opevnění vz.36 10.00 - 17.00
Zrekonstruovaný objekt předválečného československého opevnění v Hostovicích.
Ukázky dobové techniky, zbraní a uniforem.

17. dubna (neděle)
Exkurze po opevnění v okolí Větruše 11.00, 14.00
Sraz na vyhlídkové terase na Větruši.
Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma (Český rozhlas) 10.00 - 16.00
Zpřístupnění objektu pro veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne památek.
Procházky historií města 10.00, 13.00
Vilová architektura
Komentované procházky s historikem M. Krskem. Sraz před informačním střediskem.
Z  kapacitních důvodů pouze pro registrované zájemce – nutná předchozí 
registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.

18. dubna (pondělí)
Mezinárodní den památek
Kostel sv. Floriána 10.00 - 15.00 
Volný vstup do lodi a presbytáře kostela.
Zámek Krásné Březno 13.00 - 15.00
Přednáška „Voda v obraně pevnostního města Terezín“. 

23. dubna (sobota)
Cyklojízda Českým středohořím 9.00
Start na parkovišti u hlavního nádraží
Pro účastníky jsou připraveny 3 trasy (50, 75 a 120 km). Krátká trasa do Velkých 
Žernosek a přívozem do Českého středohoří, střední a dlouhá trasa podél 
řeky Bíliny a  následně do  Českého středohoří. Centrální dojezdové místo 
akce je Kocourov. Na startu bude k dispozici mapa, itinerář a výklad tratě.
Zoologická zahrada 9.00 - 18.00
Mezinárodní den Země
Program na téma Barevná planeta je připraven u restaurace Koliba (vystoupení 
etnických skupin) i v areálu zoo (stánky s exotickým občerstvením i s lokálními 
produkty, ochutnávka hmyzí kuchyně).

24. dubna (neděle)
Exkurze „Zapomenuté hrady na Ústecku II.“ 8.50
Vlastivědná exkurze na pozůstatky hradů Leština a Pustý zámek s archeologem 
J. Šedivým.  Celková délka 7 km, sraz v 8.50 u autobusové zastávky v Leštině 
u Malého Března (linka č. 452 směr Verneřice - odjezd ze zastávky Divadlo v 8.22).

28. dubna (čtvrtek) 
Zámek Krásné Březno
Vernisáž výstavy Architektonické dědictví doby Lucemburků 
v severozápadních Čechách.
Výstava potrvá od 29. dubna do 30. června. Otevřeno každý den i o víkendu 
10.00 - 18.00.

30. dubna (sobota)
Muzeum civilní obrany 16.00 - 22.00
Pálení čarodějnic
Stavění májky, les plný čarodějnic, ohnivá show, hudební produkce, opékání špekáčků.

1. května (neděle)
Prvomájový výstup na kozí vrch 8.15
69. ročník nejstarší turistické 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 akce pro děti, občerstvení.
Muzeum civilní obrany 14.00
Slavnostní otevření naučné stezky
Slavnostní otevření nové naučné stezky vedoucí od bývalého popraviště na Větruši 
do Muzea civilní obrany s doprovodným programem – hudba, atrakce pro děti.
Zoologická zahrada  5.30 - 7.30, 9.00 - 18.00
Ptačí den v zoo
Ranní pozorování ptáků a poslouchání ptačího zpěvu (5.30 a 7.00). Dále celodenní 
program pro návštěvníky (ukázka sokolnického výcviku, stanoviště s  ptačími 
soutěžemi, kvíz, ukázka kroužkování ptáků, nově otevřená expozice ptačích 
budek), u restaurace Koliba pohodová hudba k poslechu (Brass Bombers).

7. května (sobota)
Pivovar Velké Březno 10.00 – 13.00
Vepřové hody Viktora Cibicha
Exkurze do pivovaru každou půlhodinu, v restauraci U Dubu vepřové hody.

8. května (neděle)
Procházky historií města 10.00, 13.00
Konec 2. světové války v Ústí nad Labem
Komentované procházky s historikem T. Okurkou. Sraz před informačním střediskem. 
Z  kapacitních důvodů pouze pro registrované zájemce – nutná předchozí 
registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.
Muzeum civilní obrany 10.00 - 20.00
I. Ústecká prakiáda
Soutěž ve  střílení z  praku pro děti i  dospělé.  Ukázka vojenské techniky 
k výročí osvobození.

14. května (sobota)
UL-LET 2016 10.00 - 15.00
6. ročník sjezdu horských kol s navazující akcí UL-LET FEST v areálu letního kina.

14. - 15. května (sobota - neděle)
Soubor lidové architektury Zubrnice 9.00 - 17.00 
Zubrnický májový jarmark
Tradiční staročeský řemeslný trh. Folklórní soubor DYKYTA z Krásné Lípy, pouliční 
divadla, pohádky pro děti, dílny pro děti, kramářské písně, žonglování, ukázky  
řemesel (kováři, výroba skleněných figurek, dráteníci, kořenáři, řezbáři aj.).
23. Chabařovická pouť
Sobota 9.00 - 22.00
Atrakce, koncerty, divadlo, večerní program a ohňostroj.
Neděle 9.00 - 17.00
Atrakce, koncerty, divadlo.
Po dobu trvání pouti jsou otevřeny:
Muzeum města Chabařovice 
Muzeum kávomlýnků Chabařovice 

15. května (neděle)
Zoologická zahrada 9.00 - 18.00
Světový den rodin
Mámo, táto, pojďme do zoo! Sleva 10% pro rodinu (otec + matka + min. 1 dítě) 
+ dárek (hra pro celou rodinu).
UL-LET dětem 10.00 - 16.00
2. ročník sportovního festivalu pro děti, 20 sportovních aktivit v  areálu 
letního kina.

Pravidla soutěže
Do slosování budou zařazeni účastníci, kteří do 20. 5. 2016 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


