A) Cesta od Prahy na kolej či do místa konání:
a) Autem (viz obr. Praha_kolej.jpeg, červená trasa)
Od Lovosic, podél řeky, Portou Bohemicou, snad budete mít krásné výhledy. 
Vjedete do Ústí, a trpělivě, 50kou (i tam, kde to vypadá, že není město!), po pravé straně
Hrad Střekov, pod ním Zdymadla. Pojedete ulicí Pražská (to jako, že jedete od Prahy), dlouhá,
rovná, pořád 50! Podjedete železniční most, bacha! A hned pod ním světelná křižovatka, na
ní doleva!! Pozor!!!! V momentě, kdy Vám blikne zelená, auta, co jedou proti Vám na
Prahu, mají také zelenou a mohou jet!!!! Počkejte si až na rozsvícení odbočovací šipky!
Takže doleva, dojedete ke kruháku (opět podjedete vlakový most) a hned první výjezd do
Centra, opět do viaduktu a hned za ním doleva! Když se Vám to nepovede, nevadí, vítejte
v Obchodním centru FORUM, najdete zde na 60 obchodů, stejných, jako ve kterémkoli jiném
šopingcentru. Pokud jste se trefili, jste úžasní, jedete ulicí U Trati, 200-300 m další světelná
křižovatka. Po bliknutí zelené jedete stále rovně, silnice se mírně stáčí vpravo, zkuste vzít
levý pruh, až se pruhy roztrojí, nejlepší je prostřední (levý odbočuje vlevo, tam ne!). Další
světelná, jedete rovně, ulice Panská, další světelná, rovně (vlevo orientační bod Městské
lázně) a další světelná. Stále rovně, mírně do kopce a mírně doleva, ulice Klíšská. Nalevo
uvidíte rozsáhlý areál Chemičky, ale neodbočujte k němu, jeďte stále Klíšskou ulicí rovně
nahoru.
(Zde odbočka pro doc. Navrátilovou! Nad benzínkou Pasoil, křižovatka Klíšská (rovně),
Solvayova (vpravo k Chemičce) a Londýnská (vpravo), odbočit vpravo! Londýnskou a hned
na další křižovatce opět vpravo, ulice Moskevská. Po asi 200 m je vlevo již Penzion DUEL.)
Ostatní zde neodbočují, jedou dál Klíšskou ulicí rovně nahoru. V této části příliš nezastavujte
a neptejte se na cestu, kouknutím doleva a spatřením 2 ubytoven pro nepřizpůsobivé okamžitě
pochopíte, proč.
Po pravé straně vidíte KAMPUS UJEP, něco již svítí novotou, něco přijde zbourat, tak se
nevyděste.
(Zde odbočka pro ty, co nejedou na kolej, ale jedou rovnou do místa konání: přibrzděte!
Jakmile minete ty dvě ubytovny nalevo, hned první, malá křižovatka, se dejte vpravo! Pozor,
je to ostrá zatáčka do ulice České mládeže! Je vidět až na poslední chvíli! Po ca 200 m jste
v ulici mezi PřF a KAMPUSem UJEP. Přeji hoooooodně trpělivosti při snaze zaparkovat.
Pozor, tato oblast je protkána jednosměrkami. Takže se jen tak snadno nevrátíte, aniž byste
nemuseli objet kus, kdysi nádherné, výstavní, čtvrti Klíše.)
Pro ty, co jedou dále na kolej pokračuji: Silnice, stále Klíšská, se stáčí mírně vpravo, po
chvíli zase vlevo, zbývá Vám posledních ca 300 m cesty. Bacha! Těsně u kolejí nepříjemná
křižovatka, ne všem se tu chce dávat přednost! Vy jste na hlavní, ale myslete na to, že ne
všichni jsou s tím smíření. Pokud se zadaří, jste šťastně na parkovišti mezi kolejemi!
Gratuluji, a vítejte v Ústí!
b) Vlakem
Tak to by mělo být jednodušší, pokud se Vám tedy povedlo včas a správně vystoupit na
Nádraží v Ústí nad Labem.
V Ústí máme několik nádraží, tož kurňa, jsme krajský město, ne!
Jsou tedy 2 varianty, buď Hlavní nádraží nebo Nádraží západ:
(i)
cesta z Hlavního nádraží: po východu z nádraží se dáte přímo rovnou úzkou ulicí
V Jirchářích (pro hladové, na rohu Bageterie). Vyjdete v ulici Hrnčířská, která je
protkána autobusovými a trolejbusovými zastávkami. Abyste vzali správný směr,
prosím, přejděte silnici!
KUPTE SI ZDE NĚKDE JÍZDENKY!!! NA OKRAJÍCH MĚSTA, ANI U KAMPUSU, ANI
U KOLEJÍ, PŘÍLIŠ NEJSOU K SEHNÁNÍ. TUTO VÝMLUVU REVIZOŘI NETOLERUJÍ.

A JEZDIT NAČERNOU VE KTERÉMKOLI MĚSTĚ SE NEVYPLÁCÍ. MĚLY BY VÁM
STAČIT JÍZDENKY ZA 18,- Kč. KUPTE SI RADĚJI HNED NA VŠECHNY CESTY.
POKUD BYSTE NĚMĚLI JÍZDENKY, DÁ SE POSLAT SMS: POŠLETE SMS zprávu ve
tvaru MDJ na 90206.
Z ulice Hrnčířská (Mírové náměstí) jedou na kolej: TROLEJBUS č. 52, nebo AUTOBUSY č.
9, 17, 27 (Zastávka Klíše lázně).
Do místa konání (ke KAMPUSu): TROLEJBUS č. 52 nebo AUTOBUS č. 11. Zastávka
KAMPUS. Pak pěšky, přejít silnici, do kopce, po ca 100 m doleva, ca 100 m, vstup přes bránu
do KAMPUSu. Tam se již doptáte (viz vrátnice u brány, snad bude paní vrátná v dobrém
rozpoložení).
(ii)
Cesta z nádraží západ:
Kupte si co nejdříve někde jízdenky, asi jediná možnost je přímo na nádraží, pokud mají.
POKUD BYSTE NĚMĚLI JÍZDENKY, DÁ SE POSLAT SMS: POŠLETE SMS zprávu ve
tvaru MDJ na 90206.
Od západního nádraží se dostanete na kolej s 1 přestupem: TROLEJBUS č. 57 nebo 62, 1
zastávka (Divadlo), přejdete silnici, dáte se doleva, obejdete velký barák a najdete zastávku
(DIVADLO) autobusu č. 11, 17 nebo trolejbusu 52, (směr a výstup Zastávka Klíše lázně).
Od západního nádraží se dostanete ke KAMPUSu s 1 přestupem: TROLEJBUS č. 57 nebo
62, 1 zastávka (Divadlo), přejdete silnici, dáte se doleva, obejdete velký barák a najdete
zastávku autobusu (DIVADLO) č. 11., směr Všebořice, 3 zastávky, výstup na zastávce
KAMPUS nebo trolejbus č. 52. Pak pěšky, přejít silnici, do kopce, po ca 100 m doleva, ca 100
m a vstup přes bránu do KAMPUSu. Tam se již doptáte (viz vrátnice u brány).
c) Lodí:
Dá se, ale obávám se, že stav vody nyní tuto cestu neumožňuje.
d) Letadlem:
V Ústí je i malé letiště (mezi Všebořicemi a Úžínem), ale pravidelné linky nejsou evidovány.
Pokud tedy letíte soukromě, tak by Vám moje info bylo stejně k ničemu, páč víte víc než já.
B) Cesta kolej – 50bar – KAMPUS (Zelená aula, místo konání)
Viz obrázek: kolej_KAMPUS.jpeg
ŠŤASTNOU CESTU VŠEM A TĚŠÍM SE NA VIDĚNOU 3.2.2016 RÁNO V ZELENÉ
AULE KAMPUSU UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM.

