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POZVÁNKA   

Vážené „Mazďačky“, vážení „Mazďáci“, 

rádi bychom Vás pozvali 

NA  TRADIČNÍ ZAKONČENÍ 

SEZÓNY 2013  

které se koná v sobotu 23. listopadu 2013 od 15
0 

v MLÝNHOTELU Vílanec u Jihlavy 

 Ubytování: v Mlýnhotelu 1  26 pokojů, další pokoje ev. v Mlýnhotelu 2,  cena 

dvoulůžkového pokoje vč. snídaně pro 2 osoby 1200,-Kč; při obsazení jednolůžkového 

pokoje 700,-Kč (pouze 3 pokoje), 1 osoba na dvoulůžkovém či vícelůžkovém pokoji 

900,-Kč.  Pokoje jsou s vlastním sociálním zařízením. Vaše požadavky budou evidovány 

v pořadí dle termínu doručení. V neděli ráno musí být pokoje uvolněny do 10 hodin. 

 Jídlo a pití: od příjezdu do 21,30 hod si můžete vybírat z nabídky celého jídelního 

lístku hotelové restaurace. Každý pár či jednotlivci obdrží konzumační lístek na jméno 

a číslo pokoje.  

 Program (sál Herman A – nekuřácký):  

- zhodnocení uplynulé sezóny 

- stav financí v klubové pokladně – vyplacení přebytku (mějte sebou prosím nějaké 

stovky, dvoustovky a padesátikoruny) 

- vyhodnocení voleb 

- plánování akcí na příští rok 

- promítání fotek, filmů, pokec 

- soutěž „Kdo je kdo“ 

- reprodukovaná hudba k podbarvení atmosféry, občas může být na Vaše přání 

přidáno na hlasitosti k tanci 

- pro vedlejší program a  kuřáky je k dispozici „myslivna“ 

- je možno si zaplatit bowlingové dráhy, biliard, stolní tenis, stolní fotbal   

 Přihlášky: přihlášku pošlete na e-mail: jitka.novak@post.cz nebo SMS na 

605 425 196. Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 11. 2012. Po uzávěrce si 

každý musí zajistit ubytování na recepci sám: www.mlynhotel.cz  

mlynhotel@mlynhotel.cz   723 586 807   

 Kudy se tam dostanete: pro většinu, kteří přijedou po dálnici D1, sjet EXIT 112 na 

Jihlavu směrem na Moravské Budějovice, Znojmo, Vídeň (E 59), cca po 10 km 

přijedete do obce Vílanec. Mlýnhotel 1 se nachází na stejné straně jako je Shell pumpa. 

Souřadnice ve všech možných formátech: N 49°19.96628', E 15°34.66687' nebo 

49.3327714N, 15.5777811E nebo 49°19'57.977"N, 15°34'40.012"E 
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 Nezapomeňte vzít sebou: dobrou náladu, záznamová media s fotkami a filmy i 

hudbou do PC, které jste ochotni prezentovat i ostatním. 

 Výzva: vyzýváme dobrovolníky, kteří v následujícím roce zorganizují sraz, aby si 

připravili název srazu a navrhli přibližný termín. K soutěži „Kdo je kdo“ potřebujeme 

Vaše dětské nebo mladistvé fotky buď naskenované nebo poštou na adresu: Jitka 

Nováková, Petra Jilemnického 339, 50301, Hradec Králové a my si je naskenujeme a ve 

Vílanci vrátíme. 

 Účast bez noclehu: potřebujeme nahlásit účast i osob neubytovaných též do 10.11.2013 

 Pokud se nezúčastníte, tak pošlete do 20.11.2013 číslo účtu na e-mail 

jitka.novak@post.cz a finanční přebytek Vám bude zaslán na účet. 
 

 

Krásné pokud možno slunečné dny přeje výbor Klubu MX-5 

Těšíme se na Vás.  
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