POZVÁNKA NA DÁLKOVÝ POCHOD

Bunkry předválečného
československého opevnění
Sobota, 14.dubna 2012
Přijměte pozvánku o.s. Středohoří sobě na tradiční jarní dálkový pochod Českým středohořím.
Každé jaro se touto dobou vydáváme na tematicky laděný turistický pochod, jehož hlavním
smyslem je spojit fyzickou zátěž s poznáním. V minulosti jsme se tak například vypravili po
nejvyšších vrcholech Českého středohoří, k prameni Bobřího potoka, po vodopádech,
protileteckých pozorovatelnách nebo rozhlednách. Tentokrát bychom chtěli tímto pochodem
vyplnit prázdné místo mezi dvěma odbornými exkurzemi, které jsme pořádali ve spolupráci
Klubem vojenské historie Trmice. Jednalo se o exkurzi zaměřenou na objekty předválečného
československého opevnění v blízkosti Bíliny a Ústí nad Labem. Vypravíme se tedy podél řeky
Bíliny, která uvedená města spojuje a pokusíme se navštívit všech 35 dochovaných i
nedochovaných objektů v tomto prostoru.
Nutno předem podotknout, že na rozdíl od běžných exkurzí budeme muset více spěchat,
abychom vše stihli. Na povídání s osvědčeným odborným průvodcem (Josef Drobný) však
bude v průběhu postupného polykání kilometrů zajisté času dost. Vzhledem k tomu, že trasa
kopíruje železniční trať Ústí n.L. – Bílina, bude možné výpravu během dne kdykoliv opustit a
odjet či popojet vlakem. Odměnou pro ty nejvytrvalejší pak bude návštěva zcela ojedinělého
atypického objektu na konci naší cesty. V zhledem k časové náročnosti nespoléhejte radši na
návštěvu restaurace a vezměte si svačinu s sebou.
PROGRAM:
Začátek akce: v 7:35 na žel. zastávce Chotějovice
Spojení:
vlakem z Děčína (6:28), Ústí n.L. (6:57)
vlakem z Chomutova (6:39), Mostu (7:04), Bíliny (7:16)

z jiných směrů: vyhledat na www.idos.cz

Orientační časový itinerář*
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Sobota 3. dubna 2010
žel. zast. Chotějovice
Hostomice
Ohníč
Hradiště v Čechách
Rtyně
Brozánky
Stadice
Koštov
Trmice – u nádraží
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* Uvedené časové údaje představují mezní hodnoty, lze předpokládat, že celou trasu absolvujeme podstatně rychleji.

Tato akce je neoficiální, pozvánku proto nepřeposílejte do médií. Na opozdilce se po cestě nečeká,
účast na pochodu je na vlastní nebezpečí.
Za občanské sdružení STŘEDOHOŘÍ SOBĚ
Jiří Šedivý, kontakt: info@ceskestredohori.cz, mobil: 774 923 549

