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Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
děkuji Vám za inspirující spolupráci a skvělé zvládnutí naší akce „My Private Bank of
Motivation“, kterou jsme v premiéře poprvé realizovali právě v prostředí Vašeho zámku.
Naším klientem byla v tomto případě skupina nejlepších bankéřů z týmu „Private Banking“
ČSOB. Moje poděkování míří především k panu Šimonu Jeleňákovi, který se osobně postaral
jak o moje přesvědčení k uspořádání akce právě u Vás, tak byl mým průvodcem při přípravě
programu. Jeho osobní vystoupení a představení zámku večer 27.6. bylo účastníky programu
velmi oceněno.
Kvalita služeb a péče na zámku byla vynikající.
Osobní přístup pana Jeleňáka a celého týmu zákaznického servisu (restaurace, sommelier,
vinárna...) byl i pro mě ukázkou profesionality v oboru.
Ještě jednou Vám děkuji za skvělou spolupráci a těším se s Vámi do budoucna na shledanou.
Martin Kalenda

MUDr. Martin Kalenda, MBA | jednatel společnosti

Dobrý den, pane Jeleňák,
chtěla bych Vám a celému týmu moc poděkovat za krásný večer, který jste pro nás připravili. Bylo to velice
příjemné a máme i velmi pozitivní ohlasy z řad našich lékárníků.
Chtěla bych se domluvit ohledně faktury za tuto akci. Mohl byste mi prosím napsat, kdy bude faktura
připravena a zda je možné ji poslat i na mě?
Děkuji.
S pozdravem
Bc. Monika Smolková
Alphega assistant, Alliance Healthcare s.r.o.

Vážená paní Gärtnerová,
Dovolte mi, abych Vám i Vašim kolegům jménem svým a jméném svých kolegů, kteří se účastnili jednání v
posledních dnech na Vašem zámku poděkovala za perfektně odvedenou práci Vás Všech.
Byli jsme velmi spokojeni i s dodavatelskou firmou p. Kněborta, kteří se podíleli na programu pátečního
odpoledne a večera.
Vše dopadlo podle našich představ, včetně toho, že si všichni účastnící odvezli spoustu nezapomenutelných
zážítků od ubytování na zámku, přes vynikající kuchyni až po servis, který jste jim zajišťovali v průběhu celé
akce.
Prosím vyřiďte mé poděkování i sdružení Bohém.
Ještě jednou děkuji za Vaši spolupráci a přeji příjemný pracovní týden.
S pozdravem
Kateřina Řeháčková
Assistant of Managing director, GCE, s.r.o.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Ještě jednou velmi děkuji za perfektní a profesionální zajištění večera Chemie lásky. Z reakcí hostů i
vedení Akademie a SSČ bylo patrné, že se večer vydařil, a to včetně a zásluhou též vašich služeb a
vynikajícího cateringu.
Rádi bychom se s vámi v dohledné době sešli, abychom mohli prodiskutovat i váš úhel pohledu na
tento večer a takovéto komponované akce, a případně pouvažovat o přípravě a konání podobných
akcí do budoucna.
Současně bych chtěl požádat dle předchozí domluvy o přípravu finálního vyúčtování. Večera se
zúčastnilo 42 hostů.
S pozdravem a přáním hezkého dne
-------Ing. Radek Rejchrt
manažer
marketingu
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Hi Hana,
sorry for the delayed reply to your mail!
Last weekend we sent someone from our Prague office to your place to give us some impressions
and he was very impressed and recommend your hotel!!
The only thing he was not sure now was if there is enough space in the Marble Hall for approx. 45
people. We are thinking about having the banquet arrangement as stated earlier.
Is there any chance you can give me the dimensions of the tables you would use for this, so I can do
a calculation?
A quick reply would be appreciated as we really want to make a decision now.
Many thanks and best regards
Anja Particke
Assistant to Heinz Senger-Weiss
Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.
Bundesstraße 110

Dobry den pani Hana!
Chtela jsme vas podekovat za veskerou podprou, cas, trpelivost a pomoc!
Hlavne diky za rychlost v organizaci naseho teambuildingu.
Taky dekujeme cely tym Chateau Lilice za skvele odvedenou prace. Obvzlast podekovani patri i
panu kucharovi za excelentni vecere!
Hodne uspechu,

Inna Zvonarjova
Payables Operations Support Supervisit

Vazena pani Trnkova,
davam do obalky nekolik fotografii z naseho seminare studentu a posilam na zamek Liblice k Vasim
rukam. Budte prosim tak laskava a vytvorte v knize hosti v recepci z nich nasi vzpominkovou
stranku...
Jeste jednou dekujeme za zazemi, nase akce byla pod Vasim vedenim, skutecne skvela!
Tesim se na dalsi spolupraci
Ing. Květa Stejskalová, CSc.
tajemnice zástupce ředitele pro vědu a výchovu ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Vážená paní Soukupová ,
měl jsem v tomto týdnu se svým týmem akci ve Vašem hotelu .
Rád bych vyjádřil svou spokojenost , vše bylo na velmi dobré úrovni a moji obchodníci byli nadšeni
prostředím a poskytovanými službami.
S pozdravem,
Mgr. René Mičke
oblastní ředitel
Generali pojišťovna, a.s.

Příjemné dopoledne, paní Hampejsová.
Dovoluji si Vám tímto dát zpětnou vazbu na akci, kterou jsme u Vás organizovali v minulém týdnu.
1) Hosté byli pozitivně osloveni příjemným prostředím a komfortem v rámci konferenčních prostor a
ubytování.
2) Z mého pohledu bych ráda vyzdvihla perfektní organizační zastřešení a vstřícnost v komunikaci ze
strany paní Trnkové.
3) Zároveň jsem byla spokojená se službami technika (jméno mi bohužel uniklo), který byl schopen
promptně reagovat na aktuální požadavky akce.
4) Všeobecně personál hotelu byl vůči nám ochotný a profesionální.
5) Jediným drobným nedostatkem byla mírně nepružná obsluha při obědě v salonku. Pravděpodobně
to bylo způsobeno vydáváním stravy dvěma skupinám hostů naráz, což je samozřejmě pochopitelné.
Obecně hodnotím akci na velmi vysoké úrovni a věřím, že u Vás budeme realizovat i další eventy.
Děkujeme.
Zdraví
Lenka VLČKOVÁ
Event Manager
--------------------gpa, s.r.o.

Vazena pani Trnkova,
ja Vam taky dluzim omluvu za ten klic z pokoje 202. Dnes rano mne jiz v kancelari cekal omluvny
email od Mike Ashfielda. Psal mi, ze mu rekli, ze nema nic k zaplaceni a pri odchodu z roztrzitosti
sebral klic. Jiz dnes Vam ho posila zpet do Liblic. Pokud doslo ke vzajemnemu nepochopeni ohledne
platby, tak prosim jeho polozku prictete nekam nevyrazne k fakture, kterou nam vystavite.
Zaverem musim napsat, ze ucastnici konference byli hodne spokojeni a uroven sluzeb, ktere
poskytujete v konferencnim centru Liblice je velice vysoka.
S pozdravem,
Roman Curik
Vážení a milí, paní Soukupová a pane Jeleňáku,

chceme vám poděkovat za příjemné a spolehlivé zázemí naší konference Polymery 2010.
Účastníci odjížděli spokojeni, my organizátoři také.
Oceňujeme vstřícné vystupování zejména vaše, zároveň i zámeckého personálu, který se nám
věnoval. Prostředí u vás je pohodlné, reprezenativní, s množstvím alternativ.
Přejeme vám mnoho spokojených hostů,
za organizační tým ÚMCH
Daniela Illnerová
Ústav makromolekulární chemie AVČR,v.v.i.
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel.: +420 296809331
mobil: +420 602276111
email: illnerova@imc.cas.cz
www.imc.cas.cz
Vážený pane řediteli,
omlouvám se, že až nyní, ale chtěl bych vám upřímně poděkovat za zorganizování a realizaci naší konference. Vše
předčilo naše očekávání, byli jsme po všech stránkách velmi spokojeni, nebudu jednotlivosti vypočítávat. Doufám, že
všechny faktury už byly z naší strany uhrazeny.
Ještě jednou děkuji a všude na vás pějeme velkou chválu.
S přáním pracovních úspěchů a hodně konferencí
Jiří Šimůnek

