
 

 

 

„Podkrušnohoří“ 
 

Termín konání:  30.4. - 3.5.2015 
 

Organizátoři:  Josef a Ludmila Hladovský 

    František a Eliška Bouse 

 

Ubytování:     HOTEL INGE ***     http://www.hotelinge.cz/ 

 

Cena ubytování:   1000,- Kč/dvoulůžkový pokoj se snídaní/ noc 

 

Parkování:   hlídané parkoviště u hotelu 

 

Poplatek:  800,- Kč / posádka - zahrnuje vstupné, nálepky, tombola, provozní režie. 

   Poplatek, prosím, zasílejte na účet č. 1791008133/0800, variabilní symbol – 

   číslo vašeho mobilního telefonu, zpráva pro příjemce – MX-5 + příjmení a 

   jméno. Poplatek a výběr večeří zaštele nejpozději do 20.4.2015.  
 

 

Orientační program: 
 

Čtvrtek 30.4.2015 

Příjezd a zahájení srazu 15:00 - 17:00  Žatec - Chrám chmele a piva   
http://chchp.cz/cz/chram-chmele-a-piva/kontakt/mapa/ 

17:00 - odjezd na ubytování přes Kadaň 

18:00 - ubytování, večeře, zábava.... 

 

Pátek 1.5.2015 

Místo, Kadaň - prohlídka města; Klášterec nad Ohří - prohlídka zámku; Jáchymov - mincovna 

(Jáchymovské tolary), Muzeum; Klínovec - vyhlídka z nově zrekonstruované rozhledny; Kovářská; 

Vejprty; Jöhstadt - Německo - úzkokolejka; Místo v 18:00 návrat do hotelu. Trasa cca 130 km. 

 

Sobota  2.5.2015 

Místo; Most - Uhelné safari; Most - Kostel na Nanebevzetí Panny Marie - kostel přesunutý v roce 

1964; Hrad Hněvín; Jezeří - prohlídka zámku; Bílina - prohlídka náměstí; Duchcov - zámek; Horní 

Jiřetín, Místo v 18:00 návrat do hotelu. Trasa cca 140 km. 

 

Neděle 3.5.2015 

Krátká projížďka po okolí Místa - ukončení srazu ve 12:00 

 

Změna programu vyhrazena. Podrobné informace první den srazu.  



 

Těšíme se na Vás a... 

Dále Vás žádáme, aby jste si vybrali večeře na dobu pobytu: 

 

Čtvrtek 

Polévka: P Hovězí vývar s domácími nudlemi 

Hlavní jídla: 1. Hovězí gulášek podle hajného Robátka s houskovým knedlíkem 

  2. Vepřové maso na jehle s pikantní zeleninovou omáčkou, šťouchané brambory 

  3. Míchaný salát s kuřecím masem, bylinkový dresing 

 

Pátek 

Polévka:  P Zelná s klobásou 

Hlavní jídla: 1. Smažený kuřecí řízek, vařené brambory 

  2. Vepřová pikantní směs v bramboráku 

  3. Filet z tilápie nilské na bylinkách s pečeným citronem, bramborová kaše 

 

Sobota 

Polévka: P Kuřecí vývar s drobením 

Hlavní jídla: 1. Pikantní vepřový guláš, kulaté houskové knedlíky 

  2. Kuřecí kapsa plněná camembertem, rukolou a brusinkami, pečené brambory 

  3. Míchaný salát s bazalkou a smaženými kousky sýra 

 

Polévka:  25Kč  

Hlavní jídlo (150g): 100Kč 

 

 
 

Výběr večeří prosím posílejte na e-mail: lucie.stejrova@seznam.cz, nebo telefonicky Josef 

Hladovský 606 381 612. 

Děkujeme 

 

 


