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PROGRAM: 
 
termín: 20. listopadu 2008 (čtvrtek) 
místo konání: Vysoká škola CEVRO Institut, Měšťanská beseda, ul. Jungmannova 17, Praha 1 ‐ Nové Město 
 
cílová skupina:  
primátor, starosta, místostarosta, radní, zastupitel, odborník v dopravě, policista, městský strážník apod., 
hejtman, radní pro dopravu a osoby odpovědné za silniční bezpečnost. 
 
Zaměření a přínos:  
UCELENÁ PREZENTACE AKTIVIT A NABÍDKY VLÁDY A STÁTNÍ SPRÁVY VŮČI MĚSTŮM A KRAJŮM V OBLASTI SILNIČNÍ 
BEZPEČNOSTI. AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEGISLATIVĚ A PRAXI. 
 

Prezence účastníků od 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části v 15:00 hod.  

Programem konference provází:  
PhDr. Martin Komárek, hlavní komentátor Mladá fronta DNES  
 
9:30  Zahájení pořadateli: 
  Lukáš TESAŘ, ředitel společnosti Regionservis, s.r.o. 
  JUDr., PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., prorektor vysoké školy CEVRO Institut 
 
9:45  Úvodní pozdravení zástupcem hostitelů, partnerů konference:  
  Dr. Ing, Otto FUČÍK, zástupce společnosti CAMEA, spol. s r.o. 
 
I. Odborný panel:  

STÁT, KRAJ, MĚSTO A SILNIČNÍ BEZPEČNOST 

10:00  Legislativní řešení pravomocí městské policie 
  MUDr. Mgr. Ivan LANGER, ministra vnitra České republiky 
 
10:20  Způsoby komunikace MD ČR a bezpečnostní akce BESIP 

Mgr. Ivana JELÍNKOVÁ, vedoucí tiskového oddělení MD ČR 
 
10:40  Rezervy v prevenci dopravních nehod 

doc. Ing. Jindřich ŠACHL, CSc., vedoucí ústavu, Ústav soudního znalectví v dopravě 
Ing. Drahomír SCHMIDT, Ph.D., Fakulta dopravní ČVUT v Praze 

 
11:00  TISKOVÁ KONFERENCE 

DISKUZE NAD AKTUÁLNÍMI OTÁZKAMI Z OBLASTI BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZA PŘÍTOMNOSTÍ 
TISKU A MÉDIÍ. 
 

11:30  přestávka na občerstvení, k dispozici jsou stánky a prezentace partnerů konference. 
 
II. Odborný panel:  

NEHODOVOST A DOHLED NAD DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU VE MĚSTECH 

12:00  Součinnost státní policie při činnosti městské policie – konkrétní řešení 
Plk. Ing. Leoš TRŽIL, ředitel služby dopravní policie, Policejní prezidium ČR 

12:20  Analýza nehodovosti v obcích a faktory ovlivňující bezpečnost v obcích 
  Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o. 
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I. Komerční panel: 

PREZENTACE HLAVNÍCH PARTNERŮ KONFERENCE 

12:30  Hynek BARTÍK, End User (Segment) Account Manager CZ&SK Philips Lighting, PHILIPS ČR, s.r.o. 
 
 

III. Odborný panel:  

KONKRÉTNÍ PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ PRO SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI A PREVENCE VE MĚSTECH A KRAJÍCH 

12:40  Kamerový systém jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
Josef HLADÍK, vedoucí skupiny vyhodnocování a zpracování dat, Ředitelství MP hl. m. Prahy 

13:00  Dobrá praxe – realizace, cíle, úspěchy a praktické zkušenosti se zklidňováním dopravy, 
 Mgr. Jaroslav MACH, specialista Magistrátu Hlavního města Prahy  

13:20  Příklady úspěšných městských řešení v soutěži Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy 
Ing. Radek PATRNÝ, Dopravní program Nadace Partnerství 

13:40  Příklady preventivních aktivit měst a krajů, praktické zkušenosti, efektivní řešení 
  Mgr. Robert ŠŤASTNÝ, vedoucí projektů silniční bezpečnosti společnosti AZOS CZ s.r.o. 

14:00  Příklad řešení kraje – sledování lokalit s vysokou nehodovostí a audit komunikací  
  Ing. Stanislava JAKEŠOVÁ, vedoucí odboru dopravy KÚ Libereckého kraje 

 

14:30  diskuze a ukončení akce společenským banketem  
k dispozici jsou stánky a prezentace partnerů konference. 

 

 
 
SBORNÍK PŘÍSPĚVKU ŘEČNÍKŮ 
 
 
SBORN ÍK  PŘ Í S PĚVKŮ  ŘEČNÍKŮ  A  ODBORN ÍKŮ  BUDE  ZPRACOVÁN  DO  14T I  DNŮ  A  ODES LÁN  
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STRATEGICKÝ PLÁN  ROZVOJE 

CÍLE DOKUMENTU    

Strategický  plán  rozvoje města  (dále  jen  také  „SPROM“)  je  nástroj  samosprávy  pro  řízení  rozvoje města. 
Definuje  cíle  samosprávy  a konkrétní  rozvojové  projekty. Umožňuje  lépe  plánovat  a  hospodařit  s finančními 
prostředky,  včetně  usnadnění  přístupu  k čerpání  prostředků  z dotací  a  grantů.  SPROM    výrazně  podporuje 
komunikaci  s veřejností  a podnikateli  tím,  že  pomáhá  překonat  odpor  ke  změnám  a  informuje  o 
novýchpříležitostech a záměrech města. Je dohodou vedení města nad rozvojem především v rámci volebního 
období. 

STRUKTURA DOKUMENTU  

Součástí  námi  zpracovaného  strategického  plánu  rozvoje  je  finanční  analýza  úvěrového  prostoru  města 
a dlouhodobý pohled na finance města za uplynulých deset let (finanční analýza). 

Struktura je vedena po linii získat informaci o současném stavu města, určit priority rozvoje, definovat vizi a cíle 
a k jednotlivým cílům určit zásobník projektů. 

PROFIL MĚSTA  Popisuje  výchozí  stav včetně  vývojových  trendů. Zpravidla  je  výchozím 
podkladem pro  strategický plán  rozvoje. Obsahuje  zejména  charakteristiku 
území,  situaci  technické  infrastruktury, demografické  struktury,  trhu práce, 
sociální infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu. 
Slouží k poznání a rekapitulaci současného stavu. 

VIZE  Stanovuje misi snažení samosprávy, odpovídá na otázku, kam směřujeme 
a jací chceme být. Popisuje stav, jakého chceme dosáhnout v horizontu 15 – 
20 let. 
Slouží k zastřešení smyslu celé strategie.   

KRITICKÉ OBLASTI  Formulují se hlavní tematické oblasti. 
Slouží ke stanovení oblastí pro zlepšování. 

STRATEGICKÉ CÍLE  Definuje hlavní cíle v jednotlivých oblastech, které směřují k dosažení vize.
Slouží definování konkrétních cílů a strategie.

OPATŘENÍ (PROJEKTY)  Jsou  provázané  aktivity,  které  vedou  k dosažení  cílů,  musí  být  SMART 
specifické, měřitelné,  ambiciózní,  reálné  a termínované.  Jde  o  projektové 
záměry, které jsou později součástí akčních plánů projektů. 
Slouží k realizaci cílů SPROM. 

Postup zpracování SPROM:  

1. Podpis smlouvy 
2. Schůzka první, kde se vyjasní potřeby a cíle samosprávy, město ve vazbě na to dodá vstupní informace 

a dokumenty  a  zajistí  součinnost  se  zpracovatelem.  Zpracovatel  připraví  situační  analýzu  a  SWOT 
analýzu s důrazem na zástupce samosprávy. Vytříbí se obrysy „mapy přání“ pro vizi a priority. 

3. Dojde ke zpracování závěrů ze situační analýzy a příprava cílů, následně zásobníku projektů a určení 
priorit. 

4. Schůzka  druhá,  kde  budou  zapracovány  a  vyřešeny  připomínky  k vizi,  cílům  a  projektům.  Při  tom 
projde dokument širokou veřejnou diskusí. 

5. Dojde k zapracování připomínek a rozeslání pracovní verze SPROM v rámci procesů zadavatele (města) 
6. Schůzka třetí, projednání a schválení SPROM na zastupitelstvu 
7. Následuje možnost zdarma konzultovat možnosti čerpání dotací a grantů na projekty a cíle. 
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KDYŽ  JE  SPROM  SCHVÁLENÝ  ZASTUPITELSTVEM  MĚSTA    

Na SPROM navazuje zpracování akčních plánů a projektů pro realizaci  investic  i neinvestičních akcí a příprava 
dokumentace k čerpání prostředků z dotací. Klíčové je směřování k naplnění priorit města. 

ZÁKLADNÍ RÁMEC NABÍDKY 

Minimální doba potřebná pro zpracování dokumentu:  4 měsíce  

Obsah dokumentu:           30 až 85 stran (dle příloh)  

Cena:   80 000 Kč bez DPH, 95 200 Kč  včetně DPH,  cena 
obsahuje veškeré náklady dodavatele a je konečná 

Forma spolupráce:           smlouva o dílo 

Námi zpracovaný strategický plán v sobě obsahuje poradenství o využití dotací. Součástí naší nabídky  jsou  tři 
konzultace na místě, v případě potřeby většího rozsahu konzultací na místě se fakturuje cestovné dle dohody. 

REFERENCE 

Regionservis působí na  trhu od  roku 2001 a od  roku 2008  je držitelem  certifikace kvality  ISO 9001:2000 od 
renomované mezinárodní společnosti SGS. Specializuje se na samosprávy a nabízí služby od strategických plánů 
rozvoje,  analýz  a  studií proveditelnosti po hospodářské  audity měst,  komplexní  i dílčí  školení managementu 
měst  a zavádění  ISO  normy  kvality  do měst  a  společností měst.  Zpracováváme  a  připravujeme  analytické 
podklady a podklady k rozhodování měst.   

 REALIZOVANÉ  STRATEGICKÉ  PLÁNY  ROZVOJE  ZA  POSLEDNÍ  ROK 

1. Zastupitelstvem  jednomyslně  schválený  strategický  plán  rozvoje  MĚSTA JÍLOVÉ U PRAHY 
http://www.jilove.cz/cgi‐bin/jilove/view_single_download.pl?Id=30 

2. Zastupitelstvem  jenomyslně  schválený  strategický  plán  rozvoje  MĚSTA  LETOHRADU 
http://www.letohrad.eu/?nadpis=&ids=1791 

3. Zastupitelstvem  jednomyslně  schválený  strategické  plán  rozvoje  pro  MĚSTO  KRÁLÍKY 
http://www.kraliky.cz/index.php 

4. Zastupitelstvem  jednomyslně  schválený  strategické  plán  rozvoje  pro  MĚSTO  JEMNICI 
http://www.mesto‐jemnice.cz/ 

5. Zastupitelstvy  jednomyslně  schválené  strategické  plány  rozvoje  dynamicky  se  rozvíjejících  obcí 
CHÝNĚ, HRADIŠTKO A MĚSTYSE DAVLE 

6. V procesu schvalování je strategický plán pro MĚSTO LANŠKROUN 

Bližší informace prosím žádejte u starostky a starostů dotčených měst nebo u Regionservisu. 

Reference z dalších projektů rádi předložíme na vyžádání. 

KONTAKT 

Ing. Luděk Tesař, PMF – tel.: 602 690 061 email: ludek.tesar@regionservis.cz     www.regionservis.cz 
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ISO 9001:2000 

NABÍDKA  ZAVEDENÍ  NORMY  JAKOSTI  ISO  9001:2000  DO  MĚST 
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VÝHODY  ZAVEDENÍ  ISO NORMY  DO  MĚSTA 

ZVÝŠENÍ  DŮVĚRY  VEŘEJNOSTI  A  STÁTNÍCH  KONTROLNÍCH ORGÁNŮ 

• prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů 

• zvýšení kreditu města u voličů a ostatních občanů 

RŮST  SPOKOJENOST  OBČANŮ A DOKLAD  VOLIČŮM  O  KVALITĚ A  ZLEPŠOVÁNÍ  SLUŽEB  

• vybudovaný systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků 

• zvýšení transparentnosti úřadu města 

• systém zajišťuje neustále zlepšování služeb a měření 

• garance stálosti procesů a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb 

ZLEPŠENÍ  ŘÍZENÍ,  ORGANIZACE  A  POŘÁDKU 

• zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury úřadu města 

• zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celém městském úřadě 

• komplexní náhled na procesy řídící hlavní a podpůrné (procesní mapa) 

• ucelený pohled na dokumentaci města 

• vždy odpovědnost konkrétní osoby za každou dokumentaci města  

• jasné odpovědnosti kdo za co odpovídá 

ZVÝŠENÍ  ŠANCE  ČERPÁNÍ  DOTACÍ 

• původní záměr ústřední správy a EU byl, aby měli všichni příjemci dotací z měst 
certifikaci ISO 

• ucházet se o dotace, kde je nebo bude ISO podmínkou 

• také města a jejich organizace soutěží, například o dotace 

• u některých dotací může být ISO podmínkou, u jiných výhodou upřednostňující subjekt, 
který ISO má 

• záruka možnosti čerpat dotace do budoucna 

• soutěže v kvalitě ve veřejné správě 

POTVRZENÍ  KVALITY  MANAGEMENTU MĚSTA 

• potvrzení kvality systému managementu a řízení města 

• doklad pro propagaci kvalit služeb města 

• konkrétní opatření ke zvýšení efektivity města 

• doklad o řízení kvality jednou pro vždy, výhoda při kontrolách z venčí 
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NÁRŮST  NÁRODNÍHO  A MEZINÁRODNÍHO  KREDITU 

• kompatibilita systému managementu jakosti s praxí v zemích EU 

• mezinárodní uznání kvality úřadu města, pokud je certifikačním orgánem renomovaná 
mezinárodní společnost, což je zde jednoznačně jedna z nejprestižnějších 

• od mezinárodně uznávané organizace nemá ISO dosud ani jedno město, získání značné 
výhody 

• dosud má v ČR ISO pouze desítka měst, počet této elitní skupiny rychle roste 

ZÁRUKA  TRVANLIVOSTI  STANDARDŮ KVALITY 

• bude zajištěn rozvoj zaměstnanců majících vliv na kvalitu služeb města 

• politiku řízení jakosti a záruku zlepšování 

• záruka kvality do budoucna ‐ probíhají pravidelné roční dozorové audity 
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NABÍDKA ZAVEDENÍ ISO NORMY  PROSTŘEDNISTVÍM REGIONSERVISU  

GARANCE, KVALITA  A  SPECIALIZACE NA  VEŘEJNOU  SPRÁVU  

• garantujeme, že naše poradenství přivede městskou část k získání certifikace ISO 

• naše  poradenství  je  spojené  s certifikací  u  nejprestižnějšího  mezinárodního 
certifikačního orgánu působícího v ČR, švýcarské společnosti SGS: 

 
• naše  společnost  je  specialistou  na  samosprávy  a  veřejnou  správu  s bohatými 

referencemi a vysokou kvalitou služeb 

ČASOVÁ  SPECIFIKACE ZAKÁZKY               

• 5 měsíců příprava k certiufikaci 

• certifikace a získání certifikátu kvality: 1 měsíc 

• celkem 6 měsíců od podpisu smlouvy (zahájení zakázky) k získání certifikátu 

CENA                   

• Cena je kalkulována pouze při realizaci poradenství od Regionservisu s.r.o. a certifikace od SGS 

• Cena je odvozená od počtu zaměstnanců úřadu města. 
• Orientační cena včetně přípravy na  ISO, garance zavedení a tříletých dozorových auditů je cca 1500 až 

2500 Kč na zaměstnance města (bez DPH ‐ u menších měst do 80 zaměstnanců horní hranice ceny) 
 
 

Cena je konečná a obsahuje garanci Regionservisu, že městská část skutečně získá ISO při spojení s našimi službami 
a mezinárodní certifikační autoritou SGS.  
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POPTÁVKOVÉ  ŘÍZENÍ  DOPORUČUJEME  VYPSAT  NÁSLEDNĚ 

• Poptávkové řízení by mělo obsahovat minimálně tyto požadavky: 
o Požadavek  nabídnout  jak  přípravu  (poradenství)  vedoucí  k certifikaci  města  v oblasti 

ISO 9001:2000, tak samotný certifikační audit, včetně dozorových auditů (zajištění ISO normy na 3 
roky). 

o požadavek  na  garanci  od  poradenské  společnosti,  že  poradenství  povede  k  získání  certifikátu, 
případné náklady opakování auditu nese poradenská společnost 

o požadavek  certifikace  a  dozorových  auditů  pouze  od  mezinárodní  certifikační  autority 
(společnosti mezinárodně působící a mezinárodně uznávané) 

o doba realizace zakázky 6 měsíců 
o poradenská společnost by se měla specializovat na veřejnou správu a sama by měla disponovat 

certifikací služeb ISO 9001:2000 od mezinárodní certifikační autority 
 

KONTAKT 

 

 

  Ing. Luděk Tesař 
  jednatel a expert pro samosprávy 
  Regionservis, spol. s r.o.  
  Elišky Přemyslovny 429 
  156 00 Praha 5 ‐ Zbraslav 
 
  Tel.: 257 199 614 
  GSM: 602 690 061 
  sekretariát: 257 199 616 
  fax.: 257 199 615 
  internet: www.regionservis.cz 
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OBJEDNÁVKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 
Po vyplnění tohoto formuláře a odeslání obdržíte fakturu. 

Informace o objednateli 
Název objednatele:       

 
Adresa: 
 

 
       

 
IČO: 

 
Kontaktní osoba (jméno a příjmení): 

 
Funkce: 

 
Tel: 

 
Email: 

 

 
      
 
      
 
      
 
      případně mobil:       
 
      
 

OBJEDNÁVÁME 
Dílo bude obsahovat minimálně: 
• analýzu hospodaření za předcházející roky + tabulky a grafy, včetně komentářů 
• závěr a popis stavu financí a posouzení finančního zdraví města 
• predikci nahodilých příjmů a výdajů 
• vypočítaný ukazatele dluhové služby (vypočítaného dle algoritmu určeného usnesením 

vlády č. 346 z roku 2004) 
• tabulku vlastního rozpočtového výhledu na roky 2010 - 2013, včetně plánu roku 

2009 a očekávané skutečnosti 2008 která kromě vývoje vlastních hodnot 
hospodaření, obsahuje i důležité hodnotící indikátory (celkové saldo hospodaření, saldo 
provozního hospodaření /rozdíl běžných příjmů a provozních výdajů/, index dluhové 
služby 

• kumulovaný rozpočtový výhled (pro snadnou orientaci) 
• ekonomické hodnocení a závěrečné shrnutí s doporučeními na zefektivnění 

hospodaření 
• VÝHODOU JE NEZÁVISLÝ POHLED NA FINANCE A SROZUMITELNOST VŠEM 

ZASTUPITELŮM I OBČANŮM 
PŘÍSLIB ÚHRADY PROTI FAKTUŘE 

Uhradíme (správné zaškrtněte):     MĚSTO   35 700 Kč včetně 19% DPH 

                                                        OBEC     17 850 Kč včetně 19% DPH 

POTVRZUJEME, že uhradíme fakturu ve prospěch účtu číslo: 43-3112220247/0100 KB 
Datum, razítko a podpis oprávněné osoby: 

Po vyplnění faxujte na:  257 199 615 
nebo zasílejte emailem: podatelna@regionservis.cz  
nebo zasílejte poštou na níže uvedenou adresu.  
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var. symbol charakter akce název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek 

1109
odborná  

konference
Rozpočet 2009 a finanční vize měst a krajů                                 1 25.září (čt) Praha 23.9.

1209 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                        1 30.září (út) Praha 26.9.

7110 akreditovaný kurz IV. Letní škola  veřejné  správy 3 7.‐9.října (út‐čt) Kutná  Hora 30.9.

2110 kra jská  konference III. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 23.říjen (čt) Znojmo 21.10.

10111 kra jská  konference III. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 11.listopad (út) Jihlava 7.11.

1111 odborné  setkání
III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích                    
pod záštitou ministra vnitra Ivana Langera, ministra dopravy Aleše Řebíčka a  
náměstka primátora Rudolfa Blažka

1 20.listopadu (čt) Praha 18.11.

5112 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                          1 27.listopad (čt) Pardubice 25.11.

var. symbol charakter akce název dny termín místo
termín uzávěrky 

přihlášek 

6101 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje                      1 20.ledna (út) Olomouc 16.1.
9101 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje                     1 29.ledna (čt) Hluboká  nad Vl tavou 27.1.

3102 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 1 5.února (čt) Liberec 3.2.

8102 kra jská  konference
IV. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje                           
žádat budeme o záštitu úřadujícího hejtmana

1 17.února (út) Ostrava 13.2.

1102 společenská  akce Společný reprezentační ples Regionservis, Cevro a Hotel Praha 1 20.února (pá) Praha 13.3.

17103 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje                                               1 3.března (út) Ústí nad Labem 27.2.
11103 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 1 17.března (út) Mariánské  Lázně 13.3.
15103 neformální setkání   IV. Zimní škola  & IV. Zimní olympiáda  veřejné  správy 3 24.‐26.března Krušné  Hory 16.3.

4104 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje 1 14.dubna (út) Zl ín 10.4.
1104 odborné  setkání IV. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                                      1 28.dubna (út) Praha 24.4.

15105 kra jská  konference VI. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje                              1 14.května (čt) Hradec Králové 12.5.

1106 celostátní setkání IV. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ, PRIMÁTORŮ A HEJTMANŮ ČR                          1 16.června (út) Praha 9.6.

13109 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 1 15.září (út) Plzeň 11.9.

1209
odborná  

konference
Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 1 24.září (čt) Praha 22.9.

1109 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje                                         1 29.září (út) okol í Prahy 25.9.

2110 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 1 15.říjen (čt) Znojmo 13.10.
1110 odborné  setkání V. Konference o bezpečnosti silničního provozu v obcích                                      1 22.října (čt) Praha 20.10.

10111 kra jská  konference IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 1 10.listopadu (út) Jihlava 6.11.

5112 kra jská  konference V. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje                                           1 26.listopadu (čt) Li tomyš l 24.11.

INFORMACE: PŘIHLÁŠKY, PROGRAMY A DALŠÍ PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKCÍM JSOU K DISPOZICI NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

P L Á N  A K C Í  N A  R O K  2008

Z Á Ř Í

Ř Í J E N

L I S T O P A D ‐ P R O S I N E C

pozn.: Změna  termínu či  místa  akce  vyhrazena  ! ‐ AK = akreditovaný vzdě l . program u MVČR dle  zákona  č. 312/2002 Sb.
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