RGANIzłČľÍZABEZPEČEľÍ
osLAV 100. yŕnoČÍzltoŹnľĺÍcnocRAFICKÉ sLuŽny
o

kolegové,
přátelé vojenské zeměpisné, topografické a geografické služby.

Y áźenékolegyně, váŽ'ení

Náčelníkgeogľafické služby AČR pořádá ve dnech 23. a 24. května 20IB v Dobrušce
oslavy 100. ýročígeografické služby AČąkteľých se zúčastníýznamní hosté z České
republiĘ i ze zahranĺčí.oľganizačnímzabezpećením a rea|izací všech dopľovodných
akcí byl pověřen Vojenský geogľafický a hydrometeorologický úřad a SdľuŽení přátel
vojenské zeměpisné a povětrnostní služby. V této souvĺslosti proto vydáváme následující
informace a poĘny.

Rámcoý progľam:
9.

- 31. května 2ot8

v provoznl

ýstava Historie vojenského mapovóní ą leteckého měřického snímkovóní,
malý sál Společenskécentľum - Kino 70 Dobruška

době
23.

května2o18

10:00 - 11,30

slavnostní shľomáŽdění, Společenskécentľum - Kino 70 Dobruška

t2,00 - 13,00

oběd, individuálně

14:00 - 1.5,00

slavnostní otevření stálé expozice Vojenská geografte, Vlastivědné
muzeum v Dobľušce

17,00 - 18,00

vystoupení vojenského uměleckého souboru ondrőš, Společenské
centrum - Kino 70 Dobruška

t7:00 -22,00
24. května

neformální posezení, restauľač ní zaŕízeníbude upřesněno

2018

9:00

- 15,00

den otevřených dveří pro bývalé zaměstnance a rodinné příslušníĘ

9:00

- LL.40

odborný seminář, sál 136 VGHMÚř Dobruška

9:LO

-

9.4O

RealÍzace geodatąbáze DMÚ 25 na bózi ZABAGED

9:40

-

10:10

Zóměr dalšíworby vojenského

súníhomapového díIa

- 11:00 Vojenskogeograftcké vyhodnocení ČeskérepublÍI<y
11:00 - 11:30 AktuóIní mezÍnárodní projekql GeoSI AČR
10:30

IL,30 -

!2,3o

14:00

oběd, jídelna VGHMÚř, případně individuálně

Slavnostní odhalení památníku gen. Churavého, VGHMÚř Dobruška

INFoRMAcE K oRGANIzAčNÍMU ZAJIŠTĚľÍeľcn
1) Uzávěrka přihlášek do 27. 4.20IB

.
.
.

e-mailem naadľesu michal.kral@vghur.army.cz
poštou na adresu: VGHMÚř Dobruška, Čs. odboje 676,5L816 Dobruška
telefonicĘ SMS Ing. Michalu Kľálovi

2) Ubytování péčípořadatelů není organizováno. Pľo zájemce uvádíme kontaký na
ubytovací zaŕízenív místě nebo blízkémokolí.

.
.

.
.
r

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Dobruška
www.ub}'tovani-dobruska. cz. tel. 49 4 623 00 I
Penzion Slunný dvůr Dobruška
www.slunnydvur.com, tel. 7 25 405 438

UbytovnaLoučĘDobruška

www.ubytovnadobruska.cą tel. 603 t66 498
Bowling bar Rampušák Dobruška
www. pivovardobruska. cz/cs/bowl in& tel. 7 37 I30 9 63
NovoměstsĘý penzion Nové Město nad Metují
www.novomestskvoenzion.cz. tel. 7 23 067 59 6

3) Doprava
Společná dopľava autobusem bude zajišténa z Pľahy do Dobľuškya zpět. Závazný
zájem o tuto dopľavu uved'te v přihlášce. Přepraveni však budou pouze ti, kteří si
o dopravu požádají. Dopravu z jiných míst si kaŽdý z účastníků
zajišťuje sám.
Odjezdy autobusu:

23.5.2018
zPrahy do DobrušĘ v 07,00 hod. od budovy Generálního štábu AČR
z Dobrušky do Prahy ve 20,00 hod. z nástupiště VGHMÚř
24.5.2018
zPrahy do DobľušĘv07,00 hod' od budovy Generálního štábu łČR
z Dobrušky do Pľahy v ].5,00 hod. z nástupiště VGHMÚř
4) Telefonické kontakty:
pplk. Ing. Karel Vykoukal, 724 605 009
o.z. Ing. Michal Krá|,602 205 5L1
mjr. Ing. Libor Mašlaň, 724760I47
Ing. Kaľel VíteĘ 608 156 303

Vzhledem k tomu, že počet oslovených je velmi vysoký a ne u všech máme úplné
kontakty, prosíme o předání infoľmace o akci všem, na které máte osobní kontakt.

Pozvánku, organizačnípoĘny
rnnnrw.vojzesl.cz.

i

přihlášku

lze

stáhnout

V Dobrušce dne 3. dubna 2018

ĺ/ĺĺrl-'
4ú!phÍkovníkv.v. Ing. Karel Vítek
místopředseda SdruŽení

z

webu Sdružení

4^a-ł

ng. |an Marša, Ph.

ředitel VGHMÚř

pŘlnnšrł NA osLAVY

100. vrýročígeografické služby AčR
ve dnech 23. - 24.5.2ot8 u VGHMÚř v Dobrušce

Jméno a příjmení
TituI před

Titul za

Adresa bydliště
e-mail

Telefon

23.

s.20L8

24.5.2018

Zúčastnímse
Zúčastnímse shromážděnív kině
Zúčastnímse otevření muzea
Zúčastnímse vystoupení souboru ondráš

tr

Zúčastnímse posezenív restauracl
Zúčastnímse odborného semináře

Mám zájem o dopravu Praha-Dobruška

!

Mám zájem o dopravu Dobruška-Praha
Poznámka: Doplňte, prosím do políčekformuláře hornítabulky požadovanéúdaje. Ve spodní tabulce označte
křížkem Vašivolbu. Vyplněný dokument můžeteuložit pod jiným názvem a poslat nám jej e-mailem.
Pokud je pro Vás jednoduššíručnívyplnění údajů,vytiskněte si tabulku a pošlete nám ji po vyplnění

skenovanou případně poštou.

