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P o z v á n k a 

 

na Valnou hromadu Sdružení veřejně prospěšných služeb 

která se bude konat ve dnech 

 

14. a 15.května 2020 

V hotelu Petr Bezruč, Malenovice ev. č. 327, 739 11 Malenovice, 
Moravskoslezský kraj 

 

Program  jednání ve čtvrtek  14.5. 2020: 

08:30  -  09:30 hod registrace členů 

09:30  -  11:00 hod jednání valné hromady 

11:00  -  12:00 hod přednášky hostů 

12:00  -  13:00 hod oběd   

13:00  -  14:00 hod    ústní prezentace firem – nabídka výrobků a služeb                              

14:00  -  18:00  hod   prohlídka vystavených exponátů, včetně praktických ukázek, obchodní jednání 

 
19:00  - 24:00 hod     společenský večer, obchodní jednání ve společenských prostorách Hotelu  

 

Program  jednání v pátek  15.5. 2020: 

09:00  -  12:00 hod výměna zkušeností mezi členskými organizacemi SVPS a firmami 

Upozorňujeme Vás, že jednání valné hromady je neveřejné a zúčastňují se ho pouze statutární 

zástupci členských organizací.  

S pozdravem          

                  

Ing. Jaroslav Mynář  

předseda sdružení 

 

http://svps.cz/aktuality.htm
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Pokyny pro účastníky Valné hromady 

 
Odpolední venkovní výstava techniky na parkovištích hotelu spojená s praktickými ukázkami  

na a společenský večer, strávený v příjemném prostředí hotelu Petr Bezruč, jsou vhodným prostředím 

pro výměnu zkušeností mezi členy sdružení a pro navázaní nových obchodních příležitostí.  

 

Parkování vozidel  

Dle pokynů organizátorů bude pro účastníky plenárního zasedání i vystavující zajištěno na přidělené 
zpevněné ploše parkoviště hotelu Petr Bezruč. 

 

Ubytování  

Účastníci si objednávají ubytování sami v Hotelu Petr Bezruč „SVPS „ 

• recepce@hotelpetrbezruc.cz, +420 558 675 341, +420 737 211 111 

 

Kapacita hotelu Petr Bezruč by měla být dostatečná, přesto doporučuji všem členům závazně se 
přihlásit na ubytování v co nejkratším termínu. 

 

Podrobný plánek příjezdu k hotelu, parkoviště a výstavních ploch je uveden v příloze. 

 

Pro příznivce pěší turistiky a cykloturistiky, bude dne 15.5.2020 organizován komentovaný 

výstup na Lysou horu s průvodcem Beskydského informačního centra, předpoklad odjezdu 

pěších turistů je od hotelu vlastními osobními vozidly na parkoviště v Ostravici pod Lysou horou 9.00 

hod. Výjezd na Lysou horu na kole se uskuteční po dohodě přímo od hotelu nebo z parkoviště 

v Malenovicích pod Lysou horou. Výstup i výjezd se uskuteční po dohodě zájemců také s ohledem na 

stav počasí. Předpokladem úspěšného výšlapu i výjezdu je alespoň dobrá základní fyzická kondice. 

Lysá hora – nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd. Pro další informace volejte Richard 

Blahut. 

 

Pořádající :   -     Technické služby města Vsetína, p.o.      Bc. Lubomír Střelec 

                              Frýdecká skládka, a.s.                    Ing. Richard Blahut  
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Alternativy ubytování v okolí: 

▪ http://rajskabouda.cz/kontakt/ 2,5 km od Hotelu Petr Bezruč  

▪ https://www.malenovice.com/kontakty/kontaktni-udaje/  2 km pod Hotelem Petr Bezruč 

▪ http://www.chatapodlysou.cz/cs/kontakt/ necelé 4 km od Hotelu Petr Bezruč 

▪ https://www.podborovou.cz/kontakt/ Hospoda pod Borovou, taky v Malenovicích, mají sice jen 

 3x2=6 míst, ale pěkných, 3,5 km Od Hotelu Petr Bezruč 

▪ https://rsbudoucnost.cz/kontakt/ Rekreační středisko Budoucnost, ve vesnici pod 

Malenovicemi, 5 k od hotelu Petr Bezruč 
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