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                                                                                                V Orlové 12.8. 2019 

Vážené kolegyně a kolegové!  

 

V souladu s plánem práce Vás zveme na 61. zasedání Odborné komise ekonomické při České 

slévárenské společnosti, které se koná dne 10. 9. – 11. 9. 2019 v  SAND TEAM, spol. s r.o. 

68351 Holubice 331 a Slavkově. 

 

Program zasedání OK ekonomické dne 10.9. 2019 (úterý) : 

09.30 - 10.00  presentace účastníků  jednání  v sídle Sand Teamu  v Holubicích 331,  

(www.sandteam.cz, 517 324 961, sandteam@sandteam.cz), 

   GPS souřadnice: 49°10’47.21″N, 16°49’14.277″E. 

   10.00 - 10.30   přivítání účastníků zástupcem vedení společnosti a seznámení s historií firmy, 

   10.30 - 11.30   prohlídka výrobních prostor, 

   11.30 - 12.00   přesun na hotel, 

   12.00 - 13.00   ubytování a oběd, 

   13,00 - 18,30   jednání OK ekonomické, 

   18.30 ……      večeře, diskuse o projednaných tématech a společenské posezení. 

 

Program OK eko dne 10. 9. 2019 (úterý)  

- přednáška Ing. Pavla Sobíška, Chief Economist, UniCredit Research, bude mít název "Co se 

odehrává v globální ekonomice: Cyklický výkyv nebo změna paradigmatu?" 

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

vyjádří „co se v jeho slévárně změnilo, co se podařilo a co by mohl doporučit od minulého 

zasedání OK eko“,  

- příprava 56. slévárenských dnů®, 

- informace o řešení PROJEKTU XIX nákladovost tekutého kovu a motivace pracovníků, 

- spolupráce při řešeni zakázkové náplně, 

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

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

 

Program OK eko dne 11. 9. 2019, (středa) 

- 8.00 -11.00 -  dokončení programu zasedání OK ekonomické, 

- 11.00  - odjezd účastníků, 

- varianta - návštěva zámku ve Slavkově.  

 

 Organizační záležitosti: 

a) Potvrzení účasti na zasedání OK a návštěvy Slavkovského zámku: p. Hana Jelínková, tel. 

777122687, e-mail.hana.jelinkova@metos.cz a p. Jana Vybíralová, mobil 420 732 750 981, 

vybiralova@sandteam.cz, p. linka 420 517 324 961. Prosíme zaslat do 3. 9.2019 (úterý). 

b) Ubytovaní je rezervováno v GOLF HOTEL AUSTERLITZ, Na golfovém hřišti 1510,  
684 01 Slavkov u Brna, www.hotelausterlitz.cz (http://www.hotelausterlitz.cz),  
www.facebook.com/golfhotelausterlitz, tel. recepce: 544 221 588, mobil: 775 221 577.  
c) Objednání noclehu posílat na adresu: recepce@hotelausterlitz.cz, pod heslem „Ekonomická komise“. 
Cena ubytování: dvoulůžkového pokoje se snídaní 1600 Kč/noc, jednolůžkového pokoje se snídaní 1100 

Kč/noc, Prosíme objednat nejpozději do 3. 9.2019 (úterý). 
 

Přílohy: mapa příjezdu do sídla Sand Teamu v Holubicích a k GOLF HOTEL AUSTERLITZ. 

 

https://www.sandteam.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-152236
mailto:sandteam@sandteam.cz
mailto:hana.jelinkova@metos.cz
mailto:Vybiralova@sandteam.cz
http://www.hotelausterlitz.cz/
http://www.facebook.com/golfhotelausterlitz
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S přátelským pozdravem 

 

doc.Ing. Václav Kafka, CSc.    Hana Jelínková 

předseda OK ekonomické    tajemnice OK ekonomické 

 

 

mapa příjezdu do sídla Sand Teamu v Holubicích 

 
 

 

mapa příjezdu k GOLF HOTEL AUSTERLITZ ze sídla Sand Teamu v Holubicích 

 


