
 

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 

 

 

P o z v á n k a 

na seminář o novinkách v dopravě a bezpečnosti práce 

konanou ve dnech 

 

2. a 3. září 2021 

v hotelu S-PORT Véska u Olomouce (Véska 91, 783 16 Véska) 

 

Program  semináře ve čtvrtek 2. září 2021: 

08:30  -  09:00 hod prezentace 

09:00  -  10:30 hod novinky v oblasti BOZP (ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.) 

10:30  -  11:00 hod přestávka 

11:00  -  12:30 hod novinky v oblasti dopravy (ing. Jiří Březina)   

12:30  -  13:30 hod    oběd                              

13:30  -  15:30  hod   novinky v oblasti údržby sportovišť 

15:30  -  19:00  hod   sportovní doprovodný program (golf, nohejbal) – přihlášení zvlášť u : 

   golf - ing. Mynář – tel. 724 281 452, ts@vm.cz 

   nohejbal – ing. Kekrt – tel. 602 759 601, kekrt@ts-bystrice.cz 

19:00  -  24:00 hod    společenský večer, obchodní jednání 

 

Program  jednání v pátek 3. září 2021: 

09:00  -  12:00 hod praktické ukázky techniky při údržbě sportovišť, výměna zkušeností mezi 

členskými organizacemi 

 sportovní doprovodný program - přihlášení zvlášť u : 

   tenisový turnaj ing. Kekrt – tel. 602 759 601, kekrt@ts-bystrice.cz 

   střelba   ing. Gaizura – tel. 777 949 128, gaizura@volny.cz 
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SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 

 

 

 

Pokyny pro účastníky semináře 

Přihlášení na seminář 

Přihlášky na seminář nejpozději do 31.7.2021 - ing. Kekrt – tel. 602 759 601, kekrt@ts-bystrice.cz 

Na stejnou mailovou adresu je možné zasílat do 31.7.2021 návrhy témat jednotlivých bloků a také své 

dotazy, které budou lektorem zodpovězeny v průběhu semináře. 

 

Ubytování v hotelu S-PORT Véska   https://s-port.cz/cs/ 

Účastníci si objednávají ubytování samostatně a co nejdříve. Po termínu 15.7.2021 budou rezervované 
kapacity hotelu (20 pokojů) uvolněny případným dalším zájemcům.  

tel.: +420 585 110 011, e-mail: recepce@s-port.cz , připojte heslo rezervace – „SVPS“  

(jednolůžko se snídaní 1.200,-Kč, dvoulůžko se snídaní 900,-Kč/os.) 

 

Sportovní doprovodný program (golf, nohejbal, tenis) 

Přihlášení zvlášť – vyznačeno v programu semináře 

 

Parkování vozidel  

Zajištěno na vyznačených parkovacích plochách před hotelem 

 
 
ing. Roman Kekrt  

SVPS – vedoucí sekce veřejná zeleň, údržba sportovišť 

https://www.svps.cz/ 

TS města a.s.  

K Ochozi 666  

593 01, Bystřice n.P.  

tel.: 566 552 595  

mobil: 602 759 601  

e-mail: kekrt@ts-bystrice.cz 

http://www.ts-bystrice.cz/ 
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