
 
„Pozvánka na poslední tankování 2017“ 

 

Milí kamarádi, rádi bychom Vás pozvali na zakončení 

sezóny 2017, a to již tradičně do Kutné Hory. 

 

Termín konání: 2. – 3.12. 2017 
 
Organizátor:  výbor klubu  

 

Ubytování:  *** hotel U Kata v Kutné Hoře, Štefánikova ulice 92,  http://www.ukata.cz/ 
 

Cena ubytování:  za dvoulůžkový pokoj je 1190,- Kč. Cenu na naši akci jsme domluvili  980,- Kč za 

dvoulůžkový pokoj se snídaní a rekreačním poplatkem (cena je pro dvě osoby). 

 

Parkování:  uzavíratelné parkoviště je přímo u hotelu s vjezdem ze Štefánikovy ulice, přímo 

naproti Beneš s.r.o.  

 

Přihlášky: mailem na mx-5@davson.cz (David Šíla popř. 602304249, 603424999).   

 

Záloha:  750,- Kč / posádka.  Záloha se skládá z příspěvků 2018 (250,- Kč) + 2x večeře formou 

menu (2x 250,- Kč). Kdo pojede sám, platí pouze jednu večeři, tzn. 250 + 250 = 500,- 

Kč.  Záloha bude použita na příspěvky 2018 a Vaší večeři. Večeře bude ve stejném 

stylu jako v uplynulých letech. Peníze, prosím, zasílejte na účet č. 65584/5500, 

variabilní symbol – číslo vašeho mobilního telefonu, zpráva pro příjemce – MX-5 KH 

+ příjmení a jméno. Poslání přihlášky a zálohy nejpozději do 1.11. 2017.  Zálohu 

prosím poslat na účet, protože nechci na akci vybírat peníze. 

 

 

Orientační program:   

Sobota 2.12.:   
14:00 hod. Ubytování je možné od 14:00 hodin. Ti, co přijedou dříve, mohou využít hotelovou 

restauraci, welness (finská sauna, parní lázně, whirpool), nebo mohou navštívit 

některé zajímavosti okolí: Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, Jezuitská kolej, Hrádek. 

14:30 hod. máme k dispozici konferenční sál 

15:30 hod.  Oficiální začátek setkání – tradiční program s možností promítání, reprodukované 

hudby, s vlastním výčepem. Obsluha je domluvena a přizpůsobí se našim 

požadavkům. 

17:30 až 18:00 je plánovaný začátek večeře (info pro obzvláště hladové a nedočkavé) 

Jídlo a pití K večeři je formou rautu, bude cca 6 jídel (stejně jako v loňském roce) tak, abychom 

uspokojili Vaše chuťové buňky. Každá posádka obdrží konzumační lístek na jméno a 

číslo pokoje (ubytovaní, ostatní pouze na jméno). Jídlo bude hrazeno z Vašich záloh, 

pití si platí každý sám. Později večer bude „druhá večeře“. 

Program večera - zhodnocení uplynulé sezóny 

- stav financí, příspěvky 2018, www stránky 

- volby do výboru klubu 2018 

- plán akcí na příští rok 2018, pořadatelé srazů navrhnou přibližný termín a místo 

plánovaného srazu 

http://www.ukata.cz/
mailto:mx-5@davson.cz
http://www.vlassky-dvur.cz/


- promítání fotek a filmů – vezměte sebou co nejvíce materiálu nejen z uplynulé 

sezóny 

- hudba, volná zábava. Bude kompromis mezi hudbou k tanci a hudbou k poslechu. 

 

 

Neděle 3.12.:   
8:00 hod.  Snídaně je 8:00 – 10:00 hod., do 10 hodin také musíme uvolnit pokoje. Pokud budete 

chtít se ještě v neděli projít po městě, je možné nechat auto na hotelovém parkovišti. 

 

 

 

Na všechny se těší výbor MX-5 Klubu Česká republika. 


