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Česká slévárenská společnost, z.s., 
Odborná komise pro lití pod tlakem, 

Podskupina pro nízkotlaké lití 

Vás srdečně zvou na workshop,  
který se uskuteční 

23. 6. 2022  

v Hotelu – Restaurantu Tři Věžičky  
Střítež u Jihlavy 

pod záštitou  
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Program workshopu: 
09:00 – 10:00 Prezence 

10:00 – 10:30 Zahájení workshopu koordinátorem podskupiny NTL Ing. Luňák 

10:30 – 11:30 Produkty a služby v oblasti NTL Ing. Kolář 

11:30 – 12:30 Případové studie ze slévárny BENEŠ a LÁT a.s. Bc. Horký 

12:30 – 13:30 Oběd  

13:30 – 14:30 Tryskání nejen v oblasti NTL odlitků Ing. Kubelková, Ph. D. 

14:30 – 15:30 Novinky a aktuality v oblasti NTL kolektiv autorů 

15:30 – 16:00 Diskuze a zakončení semináře Ing. Luňák 

Změny v programu vyhrazeny. V předsálí je možnost pronájmu plochy pro prezentaci firmy. 

 

Vložné: 

Účastnický poplatek je 600,- Kč na osobu a zahrnuje organizační poplatek, oběd a 
občerstvení během workshopu. Cena je vč. DPH. Vložné se hradí v hotovosti na místě oproti 
příjmovému dokladu, nebo předem jako záloha, kdy daňový doklad bude zaslán poštou 
ihned po úhradě vložného. V případě potřeby vystavení zálohové faktury předem 
kontaktujte tajemníka České slévárenské společnosti na slevarenska@volny.cz.   
Vložné uhraďte bankovním převodem na účet ČSS u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, 
Nové Sady 25, 602 00 Brno. Číslo účtu příjemce: 30736641/0100, Variabilní symbol: 230622. 
Adresa příjemce: Divadelní 614/6, 602 00 Brno, IČ: 00532983, DIČ: CZ00532983, IBAN (pro 
platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641, SWIFT KOMBCZPPXXX.  
Pokud se přihlášený nebude moci zúčastnit, lze poslat náhradníka. Při neúčasti se vložné 
nevrací.  

 

Přihlášky:   
Přihlášky (jméno, příjmení, název firmy, IČO, DIČ, fakturační adresa, kontakt) zasílejte na  

lunak@topalulit.com. V případě dotazů můžete též volat na 736 654 195. 

 

Místo konání: 
Hotel – Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11, 588 11, www.trivezicky.cz. V případě 

potřeby noclehu kontaktujte hotel napřímo, organizátoři ubytování nerezervují. 
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