Výlet: pátek 2. 11. 2018

Milešovka v noci
Akce „Milešovka v noci“ je určena pro všechny, kteří si chtějí užít nevšední zážitek nočního putování
Českým středohořím. Půjdeme z Chotiměře po značených turistických trasách na vrchol Milešovky
(bufet bude otevřen), a poté po turistických trasách/silnici do Rtyně nad Bílinou, odkud ve 21.01 h
odjíždí vlak do Ústí n. L.
Celková délka trasy: cca 14 km.
Co s sebou:
pohodlné boty, teplé oblečení, pití a jídlo na cestu, baterku (čelovku) s náhradními bateriemi,
reflexní prvky na oblečení, v případě deštivého počasí také pláštěnku
Časový plán výletu:
13.50 h
sraz na hlavním nádraží v Děčíně (vstupní hala, pod cedulí s odjezdy vlaků)
13.58 h
Děčín hl. n.: odjezd EC do Ústí n. L., pak se dopravíme do Chotiměře (3x přestup)
EC 379 Porta Boh. Děčín hl.n. (13:58) >> Ústí n. L. (14:13)
Os 16514
Ústí n. L. (14:28) >> Úpořiny (14:54)
Os 16113
Úpořiny (14:56) >> Radejčín (15:20)
Os 16131
Radejčín (15:24) >> Chotiměř (15:32)
15.40 h
pěšky z Chotiměře na Milešovku
(5,9 km)
18.15 h
vrchol Milešovky, občerstvení (kamenný bufet)
18.30 h
odchod do Rtyně nad Bílinou
(7,8 km)
20.30 h
ukončení pochodu ve Rtyni n. B., občerstvení (restaurace U Potoka)
21.01 h
odjezd vlakem do UL-západ, pěšky se přesuneme na hlavní nádraží (McDonald’s ☺)
22.15 h
odjezd vlakem z UL (hl. nádr.) do Děčína
Předpokládaný návrat do Děčína: 22.32 h
Cena: pro studenty FJFI zdarma; pro ostatní účastníky: max. 151 Kč (za jízdenky na vlak rozpočítané
podílem z hromadné jízdenky. Příklad: pojede 5 osob => cena 99 Kč).
Přihlášky: u D. Majerové (osobně či e-mailem), nejpozději v pondělí 29. 10. 2018 do 14 hodin.

Milešovka, nejvyšší vrchol Českého středohoří (837 m), je
známá především jako největrnější místo v České republice.
Ve dne její vrchol nabízí nádherné výhledy na Franckou
horu, Bukový vrch, Milešovský Kloc, Lhotu, Ostrý, Lovoš,
Kletečnou či hřeben Krušných hor a Polabskou nížinu až
k Řípu. Svahy hory jsou pokryty listnatými a smíšenými lesy.
Nahoře se nachází rozhledna, která je otevřena jen za
dobrého počasí. Od r. 1904 je zde meteorologická
observatoř.
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