
Pozvánka na valnou hromadu Svazu zl a doprovodný program

Předsednictvo Svazu zl svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 4. listopadu 2017 od 
15,00 hod. v kinosálu Hvězdárny a planetária v Hradci Králové Zámeček 456, Hradec Králové.

Řádný program valné hromady Svazu zl v roce 2017

15,00 hod – uvítání účastníků, vítání hostů.
15,25 hod – slavnostní vyhlášení vítězů Poháru zl, Žebříčku pilotů a dalších pilotů.
15,45 hod – jednání VH

Drobné občerstvení (chlebíčky, káva, nealkoholické nápoje) zajištěno.

Po ukončení jednání VH < 20,00 hod přesun (15min pěšky) do blízké Hospůdky Revír a volná 
zábava. 

S karimatkou a spacákem bude možné přenocovat v tanečním sále hospody. Pro zájemce o 
plnohodnotné ubytování doporučujeme ubytovnu Městských lesů (20min pěšky od hvězdárny) 
veškeré info zde: http://www.mestske-
lesy.cz/docs/galerie2/0/79/cen_k_ubytov_n_a_pron_jm_2016.pdf

Doprovodný program valné hromady svazu zl:

Pro účastníky VH a všechny ostatní příznivce létání na závěsných kluzácích je připravena možnost 
účasti na paintballovém matchi pracovního názvu "Vyřiď si to s předsednictvem".
-začátek: 10 hod (prosíme na místo konání dojeďte alespoň deset minut před desátou)
-místo konání: Předměřice nad Labem 401/25, 503 02 (u Správčického rybníka, 11km od 
hvězdárny)
-sebou: Sportovní venkovní obuv
-cena: Vstup, zbraň, 100kuliček, maska, CO2, kombinéza, rukavice = 200 Kč (Dalších 100ks 
kuliček = 130 Kč)
-registrace: Případní zájemci nechť nahlásí svou účat v tabulce na této webové stránce: 
docs.google.com/spreadsheets/d/1UPvxBC3zTFMWZj5RIe91NGoYXOMndByzvovbPxxlgNM/edi
t#gid=0

Dále je pro zájemce připravena komentovaná prohlídka digitálního planetária s projekcí 
celooblohového (fulldome formát) filmu Sen o létání.
-začátek: 13,00 hod (vzhledem na absenci mobilního signálu v elipsoidální, v podstatě Faradayovy 
kleci sálu planetária, budou pozdě příchozí nuceni čekat před vchodem planetária, kam v 13:15, 
13:30, 13:45 a 14:00  přijde někdo otevřít)
-konec: 14,30 hod.
-místo konání: budova planetária, nachází se naproti budově hvězdárny.
-cena: zdarma.
-registrace: není třeba. Kapacita sálu 90 osob.
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