Program:

Pres gious Network of Young people ac ve
in Management, Business, Science, Sport and Arts

7.00 – 9.00

možnost PROLETu na EV 97 Eurostar
Zažijte stav bez že na letounu EV 97
Eurostar. Pilotuje Mirek Křížek.
Pro pět vylosovaných zájemců bude let
zdarma.

9.30

promítání, beseda, diskuse s Petrem
Kopfsteinem
volná DISKUSE, NETWORKING
a business mixér

12.00

pohoštění v restauraci Pilotní klub

Pozvánka

na 9. networkingovou akci

ING
SE T KÁNÍ A NE T W ORKelů n a téma

po dnikat
mla dých man ažerů a

LÉTÁNÍ
S MOŽNOST Í PROLE T U

PETR KOPFSTEIN, akroba cký pilot, reprezentant ČR
v kategorii Advanced a Unlimited

sobota 31. 7. 2010 od 9.30 hod.,
resp. od 7.00 hod. (zájemci o prolet)
Le ště Letňany, Hůlkova 16, Praha 9 - Kbely
Dress code: casual/neformální

Registrace: director@youngmbsa.cz
případně na tel. čísle 777 923 762
Kapacita je omezena; registraci je potřeba potvrdit do 26. 7. současně
s úhradou účastnického poplatku na účet Young MBSA, o. s.,

č. ú.: 230984156/0300
Vstupné: 150 Kč/osobu
zahrnuje besedu s Petrem Kopfsteinem a dalšími hosty z oboru,
promítání a zajímavý program včetně závěrečného volného
networkingu a business mixéru
* pohoštění na vlastní náklady – restaurace Pilotní klub (nachází se vedle hangáru)

Pro zájemce o 10–15 min. prolet: za příplatek 40Kč/min.
Pilotuje M. Křížek. Pět vylosovaných účastníků le zdarma!

partneři akce:

Petr Kopfstein (1978) – akroba cký pilot
Od roku 2007 je členem Reprezentačního družstva ČR v letecké
akrobacii. Vlastní licence: CPL(A), FI, MEP/IR, ACR; akroba cký
nálet: 300 hodin, celkový nálet: 800 hodin.
V roce 2009 se zúčastnil Mistrovství Evropy v Polsku v kategorii
ADVANCED a umís l se na 10. místě v jednotlivcích a 3. místě
v družstvech. Je trojnásobným Mistrem České republiky a vítězem nové soutěže FLYMASTER 2010.
www.kopfstein.com

Miroslav Křížek (1979)
Vystudoval VŠE, kde nyní působí jako
pedagog. Založil Jazykový ins tut Praha
(JIPKA) a Podnikatelský inkubátor pro
začínající podnikatele a jejich projekty;
nyní Ins tut rozvoje podnikání při VŠE
v Praze. Je členem Young MBSA. Ve
volném čase skáče padákem a pilotuje
různé typy letadel – hlavně ultralighty
Eurostar, případně Dynamic, občas si
zalétá také s Cessnou nebo kluzákem.

pilot z 2. světové války

