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V Orlové  22.08.2017 
 

Vážené kolegyně a kolegové!  

 

V souladu s plánem práce Vás zveme na 55. zasedání Odborné komise ekonomické při České 

slévárenské společnosti, které se koná dne 3. – 4.10.2017 v MOTORu JIKOV Slévárna a.s.   

 

 

 Časový program zasedání OK ekonomické dne  3.10.2017 (úterý) : 

  - 09.00 - 09.30   presence účastníků zasedání ve slévárně MOTOR JIKOV Slévárna a.s.   

  - 09.30 - 10.00   přivítání účastníků zástupcem vedení slévárny a krátké seznámení s historií, 

  - 10.00 - 11.30   prohlídka slévárny, 

  - 11.30 - 12.30   oběd v prostorách slévárny,  

  - 13.00 - 15.00   jednání OK,  

  - 15.00 - 15.15   přestávka - coffe break, 

  - 15.15 - 18.30   pokračování jednání OK, 

  - 18.30 - 19.30   přesun do penzionu Prátr v Třeboni, ubytování, 

  - 20.00 - ........... večeře a společné posezení včetně diskuse o tématech z odpoledního jednání. 

  Účastníci, kteří se nezúčastní prohlídky slévárny, se dostaví v 11.30 hod. do slévárny. 

 

 Časový program zasedání OK ekonomické dne  4.10.2017 (středa) : 

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

 -10.00  - odjezd účastníků. 

Druhý den je možné zajistit exkurzi v pivovaru  Budvar (vstupné 120,-Kč, NUTNÉ objednat 1. 

týden dopředu).  

 

Odborný program 55. zasedání OK ekonomické  

           - přednáška hlavního ekonoma UniCreditBank  Czech Republic and Slovakia. Mgr. Pavla 

Sobíška na téma: Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? 

           - informace 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“,  

            - přednáška Ing. P. Jaroše, Ing. R. Křístka a Ing. L. Turanského, Technical Solutions and 

Sales: "Nástroj pro optimalizaci a řízení výroby" 

           - řešení PROJEKTU XVIII, 

           - spolupráce při řešeni zakázkové náplně, 

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

           - informace z ČSS, SSČR, komisí a pozvánka na konference a semináře, 

           - zpracování slitků s vyšším obsahem fosforu, 

           - příprava 54. slévárenských dnů®, 

           - termín, nosné téma a místo 56. zasedání OK ekonomické,   

            

 Organizační záležitosti: 

a) Potvrzení účasti na zasedání OK a účasti na obou exkursích: p. Hana Jelínková, tel. 

777122687,  e-mail   hana.jelinkova@metos.cz. Prosíme zaslat do (pondělí) 25.9.2017. 

Paní Jelínkové prosím současně sdělte, zda se účastníte exkurse ve slévárně a exkurse 

v pivovaru. 
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       b) Ubytovaní: Penzion Prátr – Třeboň, Branná 58, Třeboň, GPS:48°59’18.8”N,  

14°47’02.1”E,   

            tel.: 724 634 358, e-mail: info@penzionpratr.cz  (http://www.penzionpratr.cz/). Rezervaci 

si    potvrzuje každý sám nejpozději do (pondělí) 25.9. 2017.  

       c) Adresa slévárny, Motor Jikov Slévárna a.s., Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice, 

GPS: 48°59’51.2”N,    14°28’33.2”E. 

       d) Organizátoři:  Ing. Tomáš Prášil, tprasil@mjgroup.cz, mobil:  725 757 403,                                                                                  

- Ing. Pavel Smysl, psmysl@mjsl.cz, mobil: 601 159 94409. 

   

S přátelským pozdravem 

 

doc.Ing. Václav Kafka, CSc.    Hana Jelínková                                        

předseda OK ekonomické    tajemnice OK ekonomické 

                                       

Přílohy: letáky s příjezdem do Slévárny a penzionu. 

 

 

MOTOR JIKOV Slévárna a.s.   - příjezd ze směru od Tábora (průjezd Borkem) 
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Penzion Prátr - Příjezd z Českých Budějovic. 

 
 

 

K exkurzi v pivovaru BUDVAR

 


