
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pozvánka na Valnou Hromadu dne 20.-21.11.2015 

Hotel PANORAMA, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 

20.11.2015  v 16:00 hod sraz před hotelem Panorama 

Následuje prohlídka místního pivovaru a společenský večer v hotelu Panorama 

Do Podorlického pivovaru dojdeme od hotelu Panorama pěšky, 10 min chůze. 
           20.11.2015.od 19:00 hod společenský večer s živou muzikou k tanci  

1)  21.5.2015 od 8:45 – 10:00 hod začátek VH ( viz program VH) 

VH Cechu MZS-ČR + prohlídka výstavy historických zámků 

Po skončení VH zajištěná prohlídka výstavy „ OD ZÁVORY K FABCE -zámky a klíče od 
středověku k 21. století.  
Do muzea a galerie Orlických hor v Kolowratském zámku  na výstavu dojdeme od 
hotelu Panorama pěšky, 15 min chůze. Autem 5 min. 
 
Vážení členové cechu, 
Dovoluji si Vás jménem představenstva pozvat na společenské setkání u příležitosti 
konání VH cechu dne  20 - 21.11.2015 pořádané v Rychnově nad Kněžnou . Dne 
20.11. od 16 hod ( sraz u hotelu Panorama), je zajištěna prohlídka s ochutnávkou 
piva v místním pivovaru. Večer od 19 hod následuje v programu Společenský večer 
s hudbou. Druhý den 21.11. se koná VH cechu po jejímž ukončení je zajištěna 
prohlídka výstavy „OD ZÁVORY K FABCE…“ v místním zámku. V pozvánce pro ty, 
kteří by využili ubytování v tomto Hotelu, uvádíme kontakt. Také náhradní kontakt 
pro větší kapacitu ubytování. Prosím o rezervace pokojů v hotelu Panorama do 
14.11.  V prostoru hotelu Panorama bude prezentace produktů od výrobců a 
zámkařské techniky , přípravků k nouzovému otevírání dále strojů  a zařízení 
k výrobě klíčů a čipování autoklíčů.  Zárověň s pozvánkou Vám posíláme program 
VH. 

  Kontakt: HOTEL PANORAMA 
              Masarykova 941, 516 01, Rychnov nad Kněžnou 
              Recepce: 494 534 619, 494 532 684,  
              e-mail: hotelpanorama@hotelpanorama.eu, http://www.hotelpanorama.eu  
 

Kontakt:  HOTEL HAVEL 
Staré náměstí 61, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Recepce: +420 494 534 576,  

              e-mail:  recepce@hotelhavel.cz, http://www.hotelhavel.eu/ 

                                                           
                      Za představenstvo cechu MZS 

Ing. Petr Fráz – cechmistr   
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