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                                                                                                                        V Orlové 15.5. 2017 

Vážené kolegyně a kolegové!  

 

V souladu s plánem práce Vás zveme na 54. zasedání Odborné komise ekonomické při České 

slévárenské společnosti, které se koná dne 6. – 7.6.2017 ve Zlíně.  

 

  Program zasedání OK ekonomické dne  6.6. 2017 (úterý)  

09.30 - 10.00  - sraz účastníků jednání ve slévárně ZPS, a.s., 

10.00 - 12.00   přivítání vedením společnosti, seznámení s historií a prohlídka slévárny, 

12.00 - 12.45   oběd v prostorách slévárny, 

12.45 - 13.15   přesun účastníků do společnosti Wista s.r.o, 

13.15 - 14.00   přivítání účastníků zástupcem vedení a přednáška (Ekonomické tryskání), 

14.00 - 18.00   jednání ekonomické komise  

           - informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“. Každý se   

vyjádři „co se u mne, v mé slévárně změnilo, co se mi podařilo a co mohu doporučit“,  

           - řešení PROJEKTU XVIII, 

           - spolupráce při řešeni zakázkové náplně, 

           - úvodní slovo k vybranému ekonomickému pojmu - Ing. Vojtěch Knirsch, 

           - informace z ČSS, SS ČR, komisí a pozvánka na konference a semináře, 

           - příprava 54. slévárenských dnů®, 

           - termín, nosné téma a místo 55. zasedání OK ekonomické,   

           - přednáška společnosti Krampe - Harex, s.r.o., (Tryskací materiály), 

18.00 - 19.00   přesun do hotelu, ubytování 

19.00  - večeře, společenské posezení a diskuse k projednávaným tématům – Hotel Baltaci U 

Náhonu (viz dole). 

 

                Program zasedání OK ekonomické dne  7.6. 2017 (středa) 

8,00 -10,00 -  pokračování zasedání OK ekonomické, 

10.00   - odjezd účastníků. 

 

Po jednání doporučujem návštěvu Obuvnického muzea 

Obuvnické muzeum  (včetně expozice cestovatelů Hanzelky a Zikmunda), Adresa: Vavrečkova 

7040, 760 01 Zlín – 14. Budova, Otevřeno od 10:00 – Cena 129 Kč,   

http://www.14-15.cz/prohlidky/3-np-14-budovy/index.html. Prohlídka zabere cca 60 minut. 

Skupina s více než 8 návštěvníky dostává průvodce. Možnost následné návštěvy terasy 21. 

budovy a podívat se na Zlín z ptačí perspektivy. 

 

 Organizační záležitosti: 

a) Potvrzení účasti na zasedání OK: p. Hana Jelínková, tel. 777122687,  e-mail.  

hana.jelinkova@metos.cz. Prosíme zaslat do 30.5.2017. 

b) Ubytovaní je rezervováno na ČSS v hotelu Baltaci U Náhonu (viz níže). Rezervaci si 

potvrzuje každý sám nejpozději do úterý 30. května 2017. Cena ubytování je 1.000 Kč včetně 

snídaně.  

c) Adresa slévárny, ZPS-Slévárna,a.s., Třída 3.května 1172, Zlín – Malenovice, 49.2084731N, 

17.5700936E, www.sl.zps.cz. Kontakt: Ing. Vojtěch Knirsch – tel.602529075. 

d) Adresa Wista, 9.211439, 17.616544, Dlouhé díly 414, 763 02 Zlín, Kontakt: Ing. Petr Koval 
731 616 609, www.wista.cz 

http://www.14-15.cz/prohlidky/3-np-14-budovy/index.html
mailto:hana.jelinkova@metos.cz
http://www.sl.zps.cz/
http://www.wista.cz/
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e) Adresa hotelu, Hotel Baltaci U Náhonu, 49.228809, 17.678876, Podvesná IV 3946, 760 01 Zlín, tel. 

732 600 500, http://www.zlinhotel.cz/cs/kontakty/ 

f) Mapa:  https://goo.gl/maps/mjLfq5owo2R2   

   

   

S přátelským pozdravem 

 

doc.Ing. Václav Kafka, CSc.    Hana Jelínková                                        

předseda OK ekonomické    tajemnice OK ekonomické 

                                       

Přílohy: letáky s příjezdem do Slévárny ZPS, f. Wista a hotelu. 

 

 

 

Mapa: hotel, muzeum 

 
 

 

 

 Mapa: Zlín – ZPS -Slévárna, a.s. , WISTA, s.r.o. ,  hotel

 
 

 

http://www.zlinhotel.cz/cs/kontakty/
https://goo.gl/maps/mjLfq5owo2R2
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Mapa: WISTA, s.r.o. 

 
 

 


