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Vážené kolegyně a kolegové,  

 
jménem představenstva Spolku veřejně prospěšných služeb si Vás dovoluji pozvat na odbornou 

exkurzi, návštěva výstavy IFAT 2022. Návštěva se uskuteční ve dnech 30.5.-1.6.2022 s následujícím 
programem: 

- odjezd v pondělí 30.5.2022 ráno po trase Frýdek-Místek, Olomouc, Brno, Jihlava, Praha 

(případně po dohodě jiné místo při dálnici), po příjezdu dle časových možností prohlídka města 

Dachau a okolí 

- úterý 31.5.2022 celodenní návštěva výstavy IFAT na výstavišti v Mnichově 

- středa 1.6.2022 návrat zpět do ČR 

Cena odborné exkurze (celkem okolo 10.000,- Kč) bude pro členy SVPS 6.000,- Kč/osoba, 
SVPS poskytne členům příspěvek ve výši 4.000,- Kč/osoba. Při účasti 2 osob z jedné členské 
organizace je přípěvech SVPS pro druhou osobu 2.000,- Kč a cena exkurze 8.000,- Kč. V ceně je 
obsaženo ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní, doprava autobusem. Cena neobsahuje 
stravování, cestovní pojištění, pojištění léčebných výloh a vstupné na vlastní výstavu IFAT 
(vstupenku je možné zakoupit na místě, koupit dopředu na stránkách ifat.de, případně využit 
voucheru některého z vystavovatelů). 

 
Počet účastníků exkurze je limitován počtem 38 účastníků, rozhodovat bude pořadí došlých 

přihlášek. 
 
Vzhledem epidemiologické situaci spojené s pandemií COVID-19 sledujte prosím platná 

pravidla pro cesty do SRN a pro návrat do ČR. K dnešnímu dni platí povinnost předložit při 
případné kontrole při vstupu na území Německa potvrzení o negativním výsledku testu,  nebo 
potvrzení o dokončeném očkování, nebo o prodělané infekci SARS-Cov-2 
(https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/pravidla_pro_vstup_do_nemecka_z
_cr_s.html). Na vlastním výstavišti platí doporučení (nikoliv povinnost) nošení roušky, dodržování 
rozestupu 1,5m a desinfekce rukou. V současné době neplatí žádná protiepidemická opatření pro 
osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí.  

 
Závazné přihlášky zasílejte výlučně e-mailem na adresu cermakoval@a-tec.cz do 

27.4.2022. V přihlášce uveďte prosím jméno a příjmení, název společnosti a datum narození. 
 

 
 

S pozdravem        Ing. Jiří Janovský 
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