DVOUDENNÍ EXKURSE – VSZ

Ústav výrobních strojů a zařízení pořádá dvoudenní oborovou exkursi do výrobních závodů
výrobců výrobní techniky, tj. výrobců tzv. mateřských strojů. V šesti závodech projdeme všemi
etapami výroby, od odlévání základních dílů strojů, přes obrábění a přesné dokončovací operace po
montáž a oživení strojů. Kromě návštěvy sléváren, obroben, montážních hal navštívíme také
konstrukční oddělení jednotlivých podniků.

Termín konání exkurse:
13. a 14. června 2016
Podrobný program exkurse:
Cena exkurse:
Kč 1560,Datum
od
do
Program:
6:00 9:00 cesta Praha – Brno
Cena exkurse obsahuje:
9:00 11:30 exkurse TOS Kuřim
- dopravu autobusem po celou
11:30 12:00 oběd v jídelně TOS Kuřim
dobu exkurse z Prahy a zpět
12:00 12:30 cesta Kuřim – Brno
(Kč 1100,-)
12:30 15:00 exkurse ŠMERAL Brno
- ubytování na VŠ koleji
15:00 15:30 cesta Brno – Brno
13. 6. 2016
Štefánikova ve doulůžkových
15:30 18:00 exkurse FERMAT Brno
pokojích
(Kč 200,-)
18:00 19:00 cesta Kuřim - Vyškov
19:00 20:00 večeře v restauraci U Piráta, Vyškov - oběd 14. 6. 2016 v jídelně
firmy ZPS
(Kč 80,-)
20:00 21:00 exkurse PIVOVAR VYŠKOV
- oběd 13. 6. 2016. v jídelně
21:00 22:00 cesta Vyškov – Zlín
firmy TOS KUŘIM (Kč 80,-)
22:30 7:00 ubytování ve VŠ kolejí Štefánikova
- exkurse do Pivovaru Vyškov
7:30 8:00 odjezd do firmy ZPS
s ochutnávkou
(Kč 100,-)
8:00 11:30 exkurse ZPS-TAJMAC Zlín, oběd
- večeře v restauraci U Piráta
11:30 12:30 cesta Zlín – Hulín
není zahrnuta v ceně exkurse, ale
14. 6. 2016 12:30 15:00 exkurse TOSHULÍN
vzhledem ke krátkému času na
15:00 16:30 cesta Hulín – Jihlava
večeři bude jednotné menu
16:30 19:00 exkurse BOSCH DIESEL Jihlava
(svíčková s knedlíkem)
19:00 20:30 cesta Jihlava – Praha
Organizace exkurse:
Sraz všech účastníků exkurse je v pondělí 13. 6. 2016 v 5.45 hod. na autobusové zastávce Hlavní
nádraží směrem na I. P. Pavlova (zastávka na magistrále - Wilsonově ulici, která je až za magistrálou
od budovy nádraží). Program exkurse nám neumožňuje dělat nějaké rozchody a dlouhé zastávky, takže
si s sebou vezměte všechny věci, které budete během těchto dvou dnů potřebovat, včetně svačin a vod.
Ubytováni budeme ve dvoulůžkových pokojích na koleji Štefánikova bez snídaně. Příjezd do
Prahy je plánován na 21:30 k Hlavnímu nádraží, opět do Wilsonovy ulice.
Přihlášení na exkursi:
Na exkursi se můžete přihlásit v KOSu v jednorázových akcích nebo přímo emailem vedoucímu
exkurse nejpozději do 10. 6. 2016.
Vedoucí exkurse:
Ing. Michal Fürbacher, 607 957 446, michal.furbacher@fs.cvut.cz

