Katedra TV PF UJEP, odbor KČT USK Slavie, TJ Chemička a TJ Lokomotiva v Ústí nad Labem
Vás zvou na

52. ročník turistického pochodu

Ústí n. L. – Milešovka v noci (25 km)
který je od roku 2002 pořádán také jako

memoriál Hany Vocáskové
Datum: 3. listopadu 2017 (pátek)
Prezentace: 14:00 –16:00 hod, ve vestibulu sportovní haly PF UJEP České Mládeže 8, Ústí n. L. Přístup z
Resslovy ulice (bude vyznačeno).
Startovné: jednotné - 50,- Kč (bude vybíráno při prezentaci)
Start: po prezentaci průběžně, nejdéle v 16:00 hodin
Cíl: Rtyně nad Bílinou, restaurace u Potoka do 23:00 hodin
Limit: pochod nutno ukončit do 23:00 hod., pak bude cílové místo uzavřeno.
Návrat z cíle:

vlakem ze Rtyně n. Bílinou směr Ústí n. L. 19:01, 21:01
autobusem MHD do Teplic 18:50
autobusy pořadatelů do Ústí n. L. cca od 22:00

Trasa: od místa startu k OC FORUM, podejít železniční trať a vystoupat k restauraci Větruše. Odtud po červené
Milbohov, Suchá, po zelené a následně po červené do HABROVAN a dále po červené do Žimu (Pozor, držte se
značených cest, trasa překračuje nadjezdem D8. Dříve používaná trasa Dubice, nádraží Radejčín, Kletečná (obec), je
opět k dispozici, jen v úseku, kde je vedena po silnici, dbejte zvýšené opatrnosti. Dále Paškapole, Bílka, z Bílky po
červené na rozcestí s modrou a po modré na vrchol Milešovky (zde v občerstvení na vrcholu kontrola) sestup zpět po
modré do Černčic. Dále po silnici Lelov, Žalany, Rtyně nad Bílinou (cílová kontrola v restauraci U Potoka). V cíli zajistí
pořadatelé pro účastníky čaj a předají každému účastnický list.
Povolené varianty trasy:
A) ze Žimu po neznačené silnici přes Záhoří na Paškapole, zde nastoupit na zelenou, po ní do Bílky a dále viz základní
trasa.
Kontrola: na vrcholu Milešovky od 17:00 do 22:00 hod., v cíli – Rtyně nad Bílinou, sál restaurace U Potoka - od 18:00
do 23:00 hod.

Časové limity na kontrolách nutno dodržet!
Upozornění: Trasa vede prostorem CHKO České středohoří, proto se pohybujte výhradně po značených cestách a
neodhazujte cestou odpadky.
Podmínky účasti: Nezletilé mládeži bude povolena účast pouze při zajištění doprovodu odpovědnou dospělou
osobou.
Doporučujeme: Nechoďte bez fungující baterky, vezměte si mapu Českého středohoří.
Informace: Tomáš Tkáč, mobil: 604 291 198, e-mail: tomas.tkac@centrum.cz

