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VáŽený pan lng. Josef KrůŽel, CSc.
YáŽený pan lng. Jiří Dědek' MBA
Lázně Luhačovice a.s.
Lázeňské náměstí 436
763 26 Luhačovice

V Praze, dne 10. 12.2010

Věc: Poděkování

YáŽeni pánové,

dovolte nám, abychom Vám a VaŠím zaměstnancům co nejsrdečněji poděkovali za Vysoce
profesionální a úspěŠnou spolupráci při pořádání lékařského semináře ve Vašem Společenském
domě. Jednalo se o akci: Kurs kouálního vzdělávání - Xl ročník Extapyramidová onemocnění
v termínu: 21. -23.05. 2010.

Tato akce se veškeré ročníky před tím konala tradičně v lázních Velké Losiny a díky letošním
rekonstrukcím přesunuta k Vám. Akce ve Společenském domě byla u Účastníků tak Úspěšná a změna
místa konání tak vítaná, Že si sami rozhodli, Že další ročník se opět má konat u Vás' Tím nechceme
Ííci, Že by ve Velkých Losinách předešlé akce nebyly úspěšné, ale účastníci uvítali po 10ti letech
neovlivnitelnými okolnostmi způsobenou změnu a v Luhačovicích se jim tak líbilo, Že nás hojně Žádali
kurs u Vás opakovat a organizační výbor je vyslyŠel.

Máme jiŽ nyní uYás zarezervovaný nový termín (19. -22.05. 1 1) na dalŠí ročník.

Akce by nebyla úspěšná, kdybychom nenarazili na velmi dobře sehraný, profesionální tým Vašich o
seminář se starajících zaměstnanců. PoČínaje organizační přípravou (kde nebyla ani netradiční přání
problémem) a jejím naplněním v době konání, přes techniku s technickým zázemím a u cateringu
konČe, patří všem podíleným náš velký dík' Jmenovitě bychom rádi poděkovali panu Bc. Miroslavu
Procházkovi a jeho kolegům za velmi profesionální a nadprůměrné nasazení.

V případě, Že potřebujete od nás referenci, neváhejte kohokoliv odkázat na naší agenturu, rádi Vašim
klientům Vaše sluŽby doporučíme.

Díky velké vytíŽenosti naší agentury se k našemu poděkování dostáváme aŽ nyní v mimosezóně a
těšíme se na další ročník akce pořádané u Vás ve Společenském domě.

Přejeme Vám všem příjemné svátky a hodně Štěstí do dalšího roku.

Děkujeme a jsme s přátelským pozdravem
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