Slavnostní akce u příležitosti
15. výročí založení RC Most
na hradě Hněvín 15. října 2011
Rotary klub Most

Odpolední program hostů z ostatních Rotary klubů:
exkurze autobusem RC Most se startem i cílem u přesunutého kostela
program

průvodce

čas

sraz, uvítání
průjezd městem, do Čepiroh a na
vyhlídku nad Vršany

Sixta

12:00 - 12:30

Sixta, Štýs

12:30 - 13:00

vyhlídka Vršany
průjezd kolem Komořan a Matyldy
ke kostelu
Most – město přesunutých kostelů
- pravoslavný chrám
Most – město přesunutých kostelů
- děkanský chrám

Sixta, Štýs

13:00 - 13:40

vyhlídka nad povrchovým lomem
Vršany (těžba, rekultivace)

Sixta, Štýs
Hellmich,
Valvoda
Hellmich,
Valvoda

13:40 - 14:00

rekreační rekultivace, autodrom

14:00 - 14:15

info v autobusu
vč. návštěvy věže a výhledu na
jezero

návštěva archivního sklepa Váňa

Valvoda, Váňa 15:15 - 16:15

přesun na Hněvín

14:15 - 15:15

pozn.
parkoviště u přesunutého kostela
50.518236101, 13.647809029

ochutnávka mosteckých vín

16:15 - 16:45

Oficiální program slavnostního setkání k 15. výročí založení RCM:
uvítání příchozích
hudba na úvod
úvodní přivítání a představení
přítomných hostů a programu
komorní koncert
projev k 15. výročí RC Most
vystoupení hostů

ocenění "Otců zakladatelů"
muzikální předěl (1 skladba)
otevření rautu
raut
volná zábava, hudba, tanec
dražba s výtěžkem pro o.p.s.
Energie Meziboří
volná zábava, hudba, tanec

Hellmich

16:00 - 17:30
17:00 - 17:10

Valvoda

17:10 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 17:55

Sixta
Vozka
Šťovíček
guvernér
RC Německo
RC záp. Čechy
Sixta

17:55 - 18:05
18:05 - 18:10
18:10 - 18:15
18:20 - 18:35
18:30 - 18:45
18:45 - 18:50
18:50 - 19:00
19:00 - 23:00
19:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 23:00

dárek - upomínka, květina
reprodukovaná hudba

Rotary a obce
RC Most a distrikt 2240
zdravice hostů ze zahraničí
zdravice hostů z RC západní Čechy

Příjezd na místo srazu a začátek exkurze:
Příjezd od Chebu, Karlových Varů a Chomutova (červená šipka) po silnici I/13 až ke sjezdu do
Mostu pod vrchem Hněvín ze čtyřpruhové komunikace, na prvním kruhovém objezdu vlevo,
stejně jako na druhém a přes most k přesunutému kostelu.
Od Prahy, Teplic a Ústí nad Labem (fialová šipka) po čtyřpruhové komunikaci I/13 (s návazností
na I/15) až ke druhému sjezdu do města, dále stejně jako ze směru od Chomutova.
Od Plzně (zelená šipka) po komunikaci I/27 až do Mostu (vjezd na kruhovém objezdu s kulatými
kameny, třetí sjezd), poté přes celé město stále rovně po čtyřpruhu až na křižovatku s kruhovým
objezdem, přes kterou rovně na most k přesunutému kostelu.

Příjezd k parkovišti pod Hněvínem, odkud je zajištěna kyvadlová doprava na vrchol
Hněvína, kde je hradní restaurace, v jejíchž prostorách se koná slavnostní setkání k 15.
výročí charteru Rotary klubu Most:
Příjezd od Chebu, Karlových Varů a Chomutova (červená trasa) po silnici I/13 až ke sjezdu do
Mostu pod vrchem Hněvín ze čtyřpruhové komunikace, na prvním kruhovém objezdu rovně,
poté druhá odbočka vpravo a stále do kopce až do sedla mezi Hněvínem a Širokým vrchem, na
horizontu prudce vpravo a po 50 m vpravo na parkoviště – hlídáno pořadateli a městskou policií.
Od Prahy, Teplic a Ústí nad Labem (fialová trasa) po čtyřpruhové komunikaci I/13 (s návazností
na I/15) až ke druhému sjezdu do města, dále stejně jako ze směru od Chomutova.
Od Plzně (zelená trasa) po komunikaci I/27 až do Čepiroh. Po průjezdu Čepiroh vlevo na
obchvat Mostu a přes čtyři kruhové objezdy rovně, za čtvrtým kruhovým objezdem první
odbočka vlevo a dále spolu s červenou trasou.

