
 

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 
  

 
 

Pořadatel: 

 
 

Hlavní partner: 

 
 

Pozvánka na valnou hromadu 

Spolku veřejně prospěšných služeb 

 

            která se uskuteční ve dnech:     čtvrtek 17. října  a  pátek 18. října 2019  
 

v prostorách kongresového hotelu  

 

Tři Věžičky, Střítež 11 – exit D1 112 směr Havlíčkův Brod 

 

 Program jednání ve čtvrtek 17.10.2019  : 
 

08:30  - 09:00 hod. Registrace účastníků 

09:00  - 10:00 hod. Jednání valné hromady (zahájení, zdravice hostů, zpráva předsedy, zpráva o 

hospodaření, zpráva KRK, zprávy sekcí, diskuze) 

10:00  -  10:30 hod. Vystoupení zástupců Svazu měst a obcí a Ekokomu 

10:30  -  12:00 hod.        Prezentace vystavovatelů a firem 

12:00  -  13:00 hod. Oběd 

13:00  -  14:30 hod.       Přednáška Daniel Šmíd - Faux Pas Killers - design obchodní schůzky 

14.30  -  18:00 hod. Prohlídka vystavených exponátů, praktické ukázky, obchodní jednání 

19:00  -  23:30 hod. Společenský večer a obchodní jednání   

 

Program jednání v pátek 18.10.2019  : 

 
09:00  - 12:00 hod. Výměna zkušeností mezi členskými organizacemi SVPS a vystavujícími firmami 

 

Upozorňujeme, že jednání dopolední části VH je neveřejné za účasti statutárních zástupců členských 

organizací nebo zástupce s písemnou plnou mocí.  

 

S pozdravem 

                       Ing.  Jaroslav Mynář                                     

                                     předseda spolku  

http://svps.cz/aktuality.htm


 

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 
  

 
 

 

Pokyny pro účastníky Valné hromady SVPS 

 

Parkování vozidel: 

 

Na přilehlých parkovištích kongresového centra Tři Věžičky. 

 

Ubytování : 

 

Hotel Tři Věžičky má kapacitu 70 pokojů jednolůžkových, dvojlůžkových a třílůžkových 

s celkovým počtem 170 lůžek. Účastníci si objednávají ubytování samostatně pod heslem rezervace 

„SVPS“, nejpozději do 18.9.2019. Kontakt: telefon 567 129 111, recepce@trivezicky.cz, 

http://www.trivezicky.cz/cs/hotel-s-pivnimi-laznemi/kontakt. Platba probíhá v hotovosti, kartou 

nebo v případě písemné objednávky předem i na fakturu. 

 

Dohodnutá cena:                                                                              

Jednolůžkový pokoj – 1.174,- Kč/noc bez DPH 

Dvojlůžkový pokoj – 1.470,- Kč/noc bez DPH 

Třílůžkový pokoj – 2.070,- Kč/noc bez DPH  

 

Ubytování v Hotelu Tři Věžičky je primárně pro členy SVPS, v případě nedostatečné kapacity lze 

využít hotelů v Jihlavě: 

 

EA Business hotel - https://www.businesshoteljihlava.cz/ 

Hotel Villa Eden - https://villa-eden.cz/ 

Grand hotel - http://www.grandjihlava.cz 

Hotel Milenium - https://www.hotelmilenium.cz/cenik 

Další ubytování - https://www.jihlava.cz/kam-na-noc/ms-103883/p1=103883 

 

Od Hotelu Tři Věžičky bude ve večerních hodinách zajištěna doprava mikrobusem do centra 

Jihlavy. 

 
Doprovodné akce: 

 

S konáním valné hromady se dle projeveného zájmu (nahlášeného členy a vystavujícími při úvodní 

prezentaci) mohou uskutečnit níže uvedené doprovodné akce: 

 

Pátek 18. 10. 2019 

 

10:00 - 12:00 hod.  exkurze do jihlavského středověkého podzemí (katakomby, svítící chodba) a technického 

podzemí (kolektory). 

                     

Těším se na Vaši účast. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Jaroslav Mynář 

předseda sdružení 
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