Oddíl turistiky TJ Lokomotiva Teplice,
Vás zve na 37. ročník DP

Vítání jara na Milešovce
který se koná v sobotu dne

24. 3. 2018
Prezentace účastníků:

Starty a trasy:

Dům dětí a mládeže Teplice,
Masarykova 1278/70 (300m od nádraží ČD !!!)

12 km - Žalany - Milešovka - Bořislav
18 km - Kostomlaty - Milešovka - Bořislav
26 km - Teplice - Černčice - Milešovka - Bořislav
36 km - Teplice - Suché - Velemín - Milešovka - Bořislav
50 km - Teplice - Suché – Lovoš - Velemín - Milešovka -Bořislav
(každý obdrží popisy tras při prezentaci!)

Doba prezence: na 50 a 36 km od 5,00 do 6,00 hod. a po té odchod rovnou na trasu
na 26 km - od 6,00 do 7,00 hod. a taktéž rovnou odchod
na 18 km - od 7,30 hod., odjezd 1. autobusu na start od DDM v 8,00 hod.
(může být „doplněn“ zájemci o trasu na 12 km)
na 12 km - od 8,00 hod., odjezd 2. autobusu na start v 9,00 hod.
3. autobus odjíždí na start s dětmi oddílu a se zpozdilci v 10,00 hod.
Startovné:

Občerstvení:

Jednotně 30,- Kč.
V tom: na 12 a 18 km jízdné autobusem, na 26 až 50 km textilní dárek s emblémem
pochodu, všichni účastníci obdrží pečivo, drobné reklamní pozornosti, vkusný diplom
za absolvování trasy a porcelánové překvapení, pokud řádně prošli kontrolami a do cíle
v termínu došli.
na trase z vlastních zásob a v restauracích. Pro uzavření dalších hospod, doporučuje se mít
sebou železnou rezervu stravy v ruksáčku. Po cestě jsou doporučená místa, kde je možné si
koupit občerstvení, v rozpisu tras. V cíli „“Na Rafandě“ a v obchodu v Bořislavi.

Závěry pochodů: trasy 12 a 18 km do 14,30 hodin v klubovně OÚ v Bořislavi
trasy 26 a 36 km do 15,30 hodin a 50 km do 17. hod. tamtéž.
Doporučujeme sebou mapu „České středohoří“.
Z cíle v Bořislavi je vlakový přípoj: - do Teplic 12,40; 14,40; 16,40 a 18,40 hodin,
- do Lovosic 13,10; 15,10 a 17,10 hodin.
Zvažuje se i přistavení autobusu pořadatele od cíle do Teplic přednostně pro děti oddílu.
Každý jde na vlastní zodpovědnost! Na veřejných komunikacích choďte po levé straně!
Všechny informace o akci podá:
Ing. Alois Kittl - telefon s faxem a záznamníkem 417 562 799, mobil 602 433 074,
nebo e-mail: kittl.kittlova@seznam.cz

Český porcelán Dubí, Pecud Proboštov, VZP Ústí n. L., Teplický „Deník“, Rádio
BLANÍK, Informační centrum Teplice, Zpravodajství i Teplice a další.

