Výlet: pátek 4. 11. 2016
Milešovka v noci
51. ročník
(memoriál Hanky Vocáskové)
Akce „Milešovka v noci“ je určena pro všechny, kteří si chtějí užít nevšední zážitek nočního putování
Českým středohořím. Oficiální trasa je z Ústí nad Labem na Milešovku, a poté do Rtyně nad Bílinou
(cca 30 km), kde je nutno pochod ukončit do 23 hodin (v restauraci U potoka). My půjdeme kratší
trasu – cca 16 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:
14.10 h
sraz na hlavním nádraží v Děčíně (vstupní hala, pod cedulí s odjezdy vlaků)
14.16 h
Děčín hl. n.: odjezd rychlíku do Ústí n. L.
14.35 h
pěšky z hl. nádraží v Ústí n. L. do registračního místa (hala PF UJEP, Resslova ul.),
(4 km)
kde proběhne hromadná registrace účastníků (do 16 h!). Poté pěšky na nádr. UL-západ
16.31 h
UL-západ: odjezd os. vlaku směr Bílina; výstup v Úpořinách (16.54 h)
16.56 h
Úpořiny: odjezd os. vlaku směr Radejčín; výstup v Bořislavi (17.10 h)
17.15 h
pěšky z Bořislavi na Milešovku
(4 km)
cca 19.30 h občerstvení na vrcholu Milešovky (kamenný bufet nebo restaurace Chata Milešovka)
(8 km)
a z vrcholu odchod do Rtyně nad Bílinou
cca 22.00 h ukončení pochodu ve Rtyni n. B., občerstvení, svoz autobusy pořadatele pochodu(?)
23.27 h
UL, hl. n.: odjezd vlaku do Děčína (možná stihneme vlak už ve 22.27 h)
Předpokládaný návrat do Děčína: 23.46 h (možná už ve 22.55 h).
Cena: pro studenty FJFI zdarma; pro ostatní účastníky: startovné 50 Kč, jízdenky na vlak dle ceníku
ČD (resp. jako podíl z hromadné jízdenky).

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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