Vážené spolužačky, vážení spolužáci,
jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o účast na semináři členů Sdružení absolventů Hotelové školy v Mariánských
Lázních, který se koná dne 19. 11. 2005 v TOP HOTELU Praha s.r.o., Blažimská 178/4, Praha 4 – Chodov.
TOP HOTEL Praha s.r.o. je největší hotelový komplex v Evropě s kapacitou 1020 pokojů v kategorii ****, jediný
hotel s japonskou zahradou, k dispozici je Wellness a Fitness centrum, krytý bazén, kryté tenisové kurty, Beauty
salon, bowling, casino. Bližší informace na www.tophotel.cz

L Jak se dostanete do TOP HOTELU Praha?
Metro trasa C - směr Háje, vystoupit ve stanici CHODOV a přestoupit na autobus č. 115, směr Keblovská ulice. Vystoupit na poslední zastávce, která je přímo před TOP HOTELEM Praha. Autobus jezdí do
půlnoci.
Společenský večer v exkluzivní restauraci BOHEMIA v TOP HOTELU Praha začíná ve 20.00 hodin galavečeří .

L Jak se dostanete do hotelu KUPA?
Metro trasa C – vystoupit na konečné stanici HAJE – vysoká budova s hodinami je hotel KUPA.
Ubytování je v apartmánech – 2 dvoulůžkové pokoje + sociální zařízení. www.sweb.cz/hotel.kupa/

Cena semináře 1.480,- Kč zahrnuje:
• pronájem kongresového sálu
• coffee break
• společný oběd
• transfer na Pohořelec
• průvodcovské služby
• společenský večer s galavečeří
• pro Vašeho partnera cena za galavečeři 650 Kč
Při úhradě poplatku za seminář přičtěte laskavě k částce 1.480 Kč členský příspěvek ve výši 300 Kč nebo 100 Kč
(důchodci). Platbu prosím zašlete na účet č. 3450357/0300. Do zprávy pro příjemce napište své jméno a ročník
ukončení školy. Ubytování budete hradit přímo v hotelu.

Kdo se nestihl přihlásit, má ještě možnost.

Na všechny se za organizační výbor těší

Božena Beranová
Předsedkyně SAHŠ

Program – sobota 19. 11. 2005
08.30 hod. – 09.30 hod.

registrace účastníků

09.30 hod. – 09.45 hod.

zahájení

09.45 hod. – 09.55 hod.

informace o Hotelové škole v Mariánských Lázních

09.55 hod. – 10.10 hod.

zpráva o činnosti výboru od posledního setkání Sdružení absolventů

10.10 hod. – 10.30 hod.

další činnost Sdružení absolventů – volby nového výboru
diskuse

10.45 hod. – 11.15 hod.

coffee break

11.15 hod. – 12.45 hod.

odborné přednášky:
Moderní trendy v gastronomii – přednáší Miroslav Kubec, president Asociace
kuchařů a cukrářů ČR
Vzrůstající úloha sommeliera v současné gastronomii – přednáší Martin Pastyřík,
president Asociace sommelierů ČR
Potrefená Husa – Staropramen – nový řetězec pivních restaurací, který vytvořil
Staropramen
Outsourcing – poskytování hotelových služeb prostřednictvím jiných organizací
– přednáší ing. Pavel Hlinka, president NFHR

12.45 hod. – 14.00 hod.
14.00 hod.

20.00 hod. – 24.00 hod.

společný oběd v restauraci Top Hotelu Praha
odjezd od Top Hotelu Praha na prohlídku Hrzánského paláce s následnou pěší
prohlídkou Prahy včetně průvodce
individuální návrat do hotelu
společenský večer s galavečeří v restauraci Bohemia v Top Hotelu Praha

Aktualizace členské základny: Prosíme o doplnění i ty členy, kteří se nezúčastní setkání. Děkujeme za zpětné zaslání
mailem (mercandia@mercandia.cz) faxem (284 689 867) nebo poštou (Mercandia s.r.o, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8).

Příjmení: ......................................................................................................................................................
Jméno: ..........................................................................................................................................................
Rodné příjmení: ............................................................................................................................................
Rok narození: ................................................................................................................................................
Rok a třída absolvování: ................................................................................................................................
Adresa – ulice, číslo: ....................................................................................................................................
Město – obec, PSČ: ......................................................................................................................................
Jméno doprovázející osoby: ..........................................................................................................................

