
 

POZVÁNKA 
NA SETKÁNÍ PŘÁTEL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 
Vážení přátelé, 
 
dovolujeme si Vás tímto pozvat na Setkání přátel regionálního rozvoje, které navazuje na již tradiční konferenci STRATEGIE 2020.  

 
Termín konání: 25. 4. 2013 - 26. 4. 2013  
Místo konání:  Klostermannova chata (www.klostermannovachata.cz) - Modrava 
 
RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE VE ČTVRTEK 25. 4. 2013: 
 
   9,00 – 9,45  Prezence účastníků, ubytování 
   
  9,45 – 10,00  Zahájení a přivítání zúčastněných 

 
 

10,00 - 11,30 Aktuální informace týkající se dalšího plánovacího období 2014-2020 
Touto částí provede Ondřejka Harvalíková, jednatelka společnosti Novi Solutions, s. r. o. 

 
 
11,30 – 12,30  Oběd 
 
12,30 – 15,30 Panelová diskuse – ROZVOJ NEJEN OBCÍ 

V této části budete moci diskutovat mimo jiné o plánu rozvoje obce, službách na venkově (pošty, obchody aj.), 
grantové politice, podpoře podnikání, rozvoji lidských zdrojů  či rozvoji cestovního ruchu. Garanty za jednotlivé oblasti 
budou: 
Ing. Jitka Fatková – Osobnost cestovního ruchu za rok 2010 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys – starosta města Strakonice 
Pavel Hroch -  starosta obce Kovářov 
Bc. Jiří Vacek – starosta městyse Strážný 
Ing. Arch. Jiří Brůha – jednatel společnosti A + U DESIGN s. r. o., autorizovaný architekt, specialista na tvorbu územních 
plánů 
Ing. Petr Štumpf – zástupce Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 
Ondřejka Harvalíková – podpora podnikání a rozvoj lidských zdrojů, jednatelka Novi Solutions, s.r.o.  
 

V průběhu panelové diskuse bude cofee break a přestávky na základě dohody všech zúčastněných. 
 
16,00 – 19,30  „Generální úklid mozku“ a „Změna – součást života“ 

Touto částí Vás provede lektorka Ing. Michaela Tetzeli, která má dlouholetou praxi manažera pro lidské zdroje, 
osobního kouče, lektora a konzultanta pro české i mezinárodní společnosti. Mezi klienty, pro které měla možnost 
pracovat, patří např. PricewaterhouseCoopers, ČSOB, Hypoteční banka, Kaufland, Siemens, TRW, Rodenstock. 
Specializuje se na psychologii práce a rozvoj lidských zdrojů. Pomáhá využít a rozvíjet lidský potenciál v rámci soft 
skills, především v oblasti komunikace, leadershipu a týmové práce. 
Nechte se tedy inspirovat k vědomému využívání vlastních zdrojů, pozitivních postojů a osobní odpovědnosti na cestě 
k úspěchu a spokojenosti a načerpejte další síly k Vaší práci i osobnímu životu. 
 

V průběhu workshopu bude cofee break a přestávky na základě dohody všech zúčastněných. 
 

20,00 Raut, společenský večer 
Dovolujeme si pozvat Vás na večeři formou rautu a společenský večer, který můžete strávit příjemným posezením 
v restauraci či využít jiné nabídky hotelu. 
 

V případě Vašeho zájmu Vám v pátek 26. 4. 2013 rádi zprostředkujeme výlet do okolí Modravy v doprovodu strážce NP Šumava. 

http://www.klostermannovachata.cz/


 

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 
 

 Setkání přátel regionálního rozvoje bude zahájeno ve čtvrtek 25. dubna v 9,00 hodin. 
 Účastníci se mohou přihlašovat do pátku 15. března 2013 
 Účastník bude závazně přihlášen po připsání účastnického poplatku ve výši 2 000,- Kč bez DPH (2 420,- Kč včetně 
DPH) Cena zahrnuje: Účastnický poplatek, ubytování a stravu (coffee breaky, oběd, večeře, snídaně).  

 
V případě Vašeho zájmu o účast nás prosím kontaktujte a my Vám obratem zašleme daňový doklad. Kontaktní 
osobou za naší společnost je Mgr. Barbora Štumpfová: stumpfova@novisolutions.com, mobil: +420 606 647 833, 
telefon: +420 387 204 529 
 

 
Budeme velmi potěšeni, pokud se rozhodnete využít naší nabídky a společně s námi strávíte svůj čas v srdci Šumavy. 
 

 
S přáním hezkých dnů  
 
 
 

 
 
Ondřejka Harvalíková 
jednatelka 
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