
1/ INFORMACE k „ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZONY“ a cestě za jarním 

                     gulášem v sobotu 29. března 2014 s kulturou navíc!   
 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE! Letošní zahájení cyklistické sezony je poprvé součástí společného vykročení a vyjetí 

mnoha sportovních a kulturních akcí, které se konají ve spolupráci s městem Ústí nad Labem. Navíc se 

můžete zařadit do losování o zajímavé ceny, když se zúčastníte alespoň tří akcí. Více se dozvíte na 

přiloženém letáku nebo v informačním středisku města Ústí n. L. Akce probíhá od 22. března do 1. května 

2014. 

Zima udělala v letošním roce všem příznivcům kola radost tím, že vůbec nezačala. S menšími mrazivými 

přestávkami tak bylo možné provozovat cykloturistiku téměř nepřetržitě a zahájení cyklistické sezony 2014 

je pro mnoho účastníků vlastně neustálým pokračováním sezony loňské. Symbolické otočení centrklíčem však 

může provést každý, kdo přijede na společné zahájení. Trasa opět povede údolím řeky Bíliny přes zajímavá 

místa historických obcí až do rekultivované oblasti Jezera Milada. Tradiční zahřívací jízda, bude díky panu 

starostovi města Chabařovice a obsluze místního Kulturního domu v Roudníkách, opět doplněna oblíbeným 

bonusem v podobě jarního guláše. Novým účastníkům dáme tip na akce a výlety v letošním roce s naším 

kalendářem. Trasa patří do kategorie nenáročných. Účast opět přislíbil cestovatel a spisovatel Michal 

Třetina, autor knížky „Jak se jezdí do nebe“ a mnoha dalších článků v časopise Cykloturistika.                             
SRAZ ÚČASTNÍKŮ v 9:30 - 10:00 h na Mírovém náměstí, odjez v doprovodu MP v 10:05 h. Další 

zájemci se mohou přidat v 11:00 h u zámku v Trmicích.   

 

TRASA A PROGRAM: Ústí n. L. (1. odemykání centrklíčem na startu) – Trmice – (zámecká zahrada) – 

cyklostezka - Královský pramen (setkání s Cyklo-týmem Teplice) – Stadice – (Oráč) – Řehlovice – Brozánky – 

Malhostický ryb. - Rtyně n. B. – Sezemice – přejezd dálnice – (varianta přejezdu dálnice možná též od Rtyně 

nebo od Malhostic) - Suché – odbočka na cyklotrasu 3009A k jezeru Milada – Roudníky – (plánovaný příjezd 

ve 12:30 – 13:30 h, 2. odemykání a pozvánka na jarní guláš). Pro účastníky akce bude v obci mimořádně 

otevřen gotický kostel sv. Václava. Pokračování v trase ve směru na Chabařovice, prohlídka muzea města a 

soukromého muzea kávových mlýnků v Chabařovicích. Návratem do Ústí n. L. bude celková trasa v délce cca 

40 km ukončena. Pro „silničáře“ jsme připravili variantu po asfaltových cestách, která je na přiložené mapě 

vyznačena.  Pro členy oddílu je akce BODOVANOU ČÁSTÍ  SERIÁLU! Ved. akce M.Konopásek – 602 495 710 

Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Sever. 

Akce se koná za plného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního 

provozu pro provoz na silničních komunikacích. 
 

PŘI KAŽDÉM VYJETÍ, MĚJTE NA SVÉ PAMĚTI BEZPEČNOSTNÍ PRILBU !! 

 


