Kelečští modeláři zvou širokou veřejnost na výstavu amatérských plastikových a papírových
modelů všech kategorií. Jako doprovodný program zařazujeme i zájmové stavebnice Lego.

Výstava bude uspořádána ve dnech
ve všech sálech Kulturního domu v Kelči.
Pokud máte zájem obohatit tuto výstavu svými modely, doneste je v sobotu
29. dubna od 8 do 10 hod. do kulturního domu.

Vstupné dobrovolné.

Občerstvení zajištěno.

8 – 10 hod. přejímka modelů (příp. celou sobotu)
10 - 18 hod. výstava modelů KIT SHOW KELČ 2017
10 – 18 hod. výstava lodí „Co všechno se plavilo po mořích“
Doprovodný program:
10 - 18 hod. ukázka zájmových stavebnic Lego/základna min.10x10cm
10 - 18 hod. prezentace Motoklubu Kelč - terénní motocykly a čtyřkolky před KD
13 - 18 hod. ukázka rádiem řízených modelů tanků a nákladních vozidel
14 - 16 hod. ukázka jízd rádiem řízených terénních bugin před KD
12 – 18 hod. prohlídka vojenské techniky Československé armády a prohlídka tanku z 2 sv.v. T34 (10-16hod.)

10 – 17 hod. výstava modelů KIT SHOW KELČ 2017
10 – 17 hod. výstava lodí „Co všechno se plavilo po mořích“
Doprovodný program:
10 - 17 hod. ukázka zájmových stavebnic Lego
10 - 17 hod. prohlídka vojenské techniky Československé armády a prohlídka tanku z 2 sv.v. T34 (10-16hod.)
10 - 16 hod. provoz parního vláčku s jízdou pro děti
13 - 16 hod. ukázka rádiem řízených terénních bugin před KD
10 - 16 hod. ukázka rádiem řízených tanků a nákladních vozidel
13 - 14,30 hod. a 15 - 16 hod. ukázka akrobacie velkých leteckých modelů v podání modelářů z Valašského
Meziříčí na hřišti TJ Kelč
16,30 hod. předání diplomů a účastnických cen
17 hod. ukončení výstavy

Po celou neděli výstava motocyklů pod názvem „Motocykly našich otců a dědů“.

Srdečně zvou modeláři Kelč, Město Kelč a TJ Kelč.
Bližší informace vám podá:
Pajdla Miroslav, tel.774 830 144
Matiska Ladislav, tel.736 748 863.

