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                                                                                                                        V Orlové 8.5. 2018 

Vážené kolegyně a kolegové!  

 

V souladu s plánem práce Vás zveme na 57. zasedání Odborné komise ekonomické při České 

slévárenské společnosti, které se koná dne 5. – 6.6.2018 v Blansku.  

  

             Program zasedání OK ekonomické dne 5.6. 2018 (úterý)  

09.00 - 09.30  sraz účastníků jednání ve společnosti Z- Model, spol. s r.o. 

09.30 - 10.00   přivítání účastníků zástupcem spol. Z-MODEL a informace o historii, 

10.00 - 11.30   prohlídka spol. Z-MODEL,  

11.30 - 13.00  odjezd do hotelu, ubytování, oběd, 

13.00 - 18.30   jednání OK ekonomické: 

- přednáška Mgr. Pavla Sobiška, hlavního ekonoma UniCredit Bank, a.s.: Aktuální vývoj české 

ekonomiky, 

- informace o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“. Každý se vyjádři „co se      

v mé slévárně změnilo, co se podařilo a co mohu doporučit“,  

- náplň PROJEKTU XIX, 

- Ing. Jan Šlajs: Informace o průběhu rakouských slévárenských dnů, 

- informace o firmě a produktech společnosti LANIK s.r.o. Boskovice, Ing. Igor LÁNÍK ml. –

výkonný ředitel, 

- vyhodnocení oslovení sléváren, Ing. J. Šlajs, ing. J. Kocián, 

- Dr.Ing. Marko Grzindžič – referát o knize Dwecková, C.: Nastavení mysli. Brno, Jan Melvil 

Publishing, 2017, 320 s., autorka je uznávaná psycholožka, která má příspěvky v New York 

Times apod. Rozebírá business problematiku (co je vlastně podstatou toho, že se některým 

firmám daří a jiným ne), 

 - spolupráce při řešeni zakázkové náplně, 

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

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

 - příprava 55. slévárenských dnů®, 

 - termín, nosné téma a místo 58. zasedání OK ekonomické,             

19.00  - večeře, společenské posezení a diskuse k projednávaným tématům. 

 

                Program zasedání OK ekonomické dne 6.6. 2018 (středa) 

08.00 -10.00 -  pokračování zasedání OK ekonomické, 

10.00 - odjezd účastníků. 

 

               Po jednání doporučujem návštěvu: f. LANIK s.r.o. v Boskovicích (Chrudichromská 

2376/17, 680 01 Boskovice) 

 

                Organizační záležitosti: 

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

hana.jelinkova@metos.cz. Prosíme zaslat do 28.5.2018. 

b) Ubytovaní je rezervováno v hotelu VRCHOVINA (viz níže). Rezervaci si potvrzuje každý 

sám nejpozději do pondělí 28. května 2018. Cena ubytování je u jednolůžkového pokoje od 

690 do 790, u dvoulůžkového od 990 do 1190,- Kč včetně snídaně.  
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c) Adresa spol. Z-MODEL, Svitavská 500, 678 01 BLANSKO, e-mail: info@z-model.cz , tel.: 

+420 516 411 488, +420 516 411 490,www.z-model.cz ,PS: 49.3593883N, 16.6449506 E , 

kontakt: Ing. Rostislav Martinák, T +420 773 075 861, martinak@z-model.cz 

e) Adresa hotelu VRCHOVINA, nachází se na okraji obce Podomí (trasa Vyškov – Jedovnice), 

telefon: +420 517 385 455, +420 774 731 718, email info@hotel-vrchovina.cz, adresa            

Hotel Vrchovina, Podomí 142, 683 04 Drnovice, okres Vyškov, web:www.hotel-vrchovina.cz,  

GPS : 49.3413006N, 16.8346408E. 

 

S přátelským pozdravem 

 

doc.Ing. Václav Kafka, CSc.    Hana Jelínková                                        

předseda OK ekonomické    tajemnice OK ekonomické 
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