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Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí

Firemní informace

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra ocelových
a dřevěných konstrukcí, pořádá seminář Navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí. Seminář se
koná ve středu 21. září 2005 odpoledne od 15, 00 do
19, 00 hod. v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze,
Thákurova 7, Praha 6.

Semináﬁ bude zamûﬁen na praktické vyuÏití nov˘ch poznatkÛ pﬁi návrhu ocelov˘ch a dﬁevûn˘ch konstrukcí. V referátech bude zahrnut aktuální stav ocelov˘ch a dﬁevûn˘ch konstrukcí dle postupnû pﬁejíman˘ch
evropsk˘ch norem. Ve sborníku semináﬁe budou uvedeny postupy v˘poãtu na ﬁe‰en˘ch pﬁíkladech. Semináﬁ je urãen pro projektanty ocelov˘ch a dﬁevûn˘ch konstrukcí.
Semináﬁ je zaﬁazen do systému celoÏivotního vzdûlávání âKAIT.

PODùKOVÁNÍ

VloÏné na semináﬁ ãiní 2300 Kã. Úãastníci obdrÏí sborník a obãerstvení.
Podrobnûj‰í informace o obsahu semináﬁe a o zpÛsobu
pﬁihlá‰ení na semináﬁ lze získat na internetové adrese:
http://k134.fsv.cvut.cz/cz/seminar. Pﬁihlá‰ku lze zaslat
e-mailem na adresu kalinova@fsv.cvut.cz
nebo po‰tou na adresu: âVUT v Praze, Fakulta stavební,
katedra ocelov˘ch a dﬁevûn˘ch konstrukcí - semináﬁ,
Thákurova 7, 166 29 Praha 6.

Management spoleãností EXCON a EXCON Steel dûkuje
v‰em obchodním partnerÛm, kteﬁí se zúãastnili dne
24. 6. golfového turnaje EXCON CUP 2005 ve Mstûticích
a spoleãenského veãera v Paláci Îofín a pﬁispûli tak
ke zdárnému prÛbûhu akcí poﬁádan˘ch u pﬁíleÏitosti
15. v˘roãí zaloÏení skupiny.

Zájezd do Heidelbergu, Trevíru
a Luxembourgu

Cena zájezdu pro jednu osobu: 5950 Kã
pﬁi ubytování ve dvoulÛÏkovém pokoji 6650 Kã
pﬁi ubytování v jednolÛÏkovém pokoji

Oblastní kancelář ČKAIT v Praze, Kolegium
pro technické památky ČKAIT a ČSSI, ve spolupráci s agenturou Komunikace & Profit a cestovní kanceláří SKI-BIKE, připravily pro členy
ČKAIT, Kolegia a ostatní zájemce z oboru zájezd do Heidelbergu, Trevíru a Luxembourgu,
ve dnech 14. - 16. října 2005 (pátek - neděle).

âlenÛm âKAIT a Kolegia pro technické památky pﬁispívá âKAIT na zájezd ãástkou
1500 Kã, tj. cena zájezdu: 4450 Kã
pﬁi ubytování ve dvoulÛÏkovém pokoji 5150 Kã
pﬁi ubytování v jednolÛÏkovém pokoji

Program zájezdu:
■ 14. ﬁíjna: odjezd z Prahy v 6,00 hod.,
pﬁíjezd do Heidelbergu ve 13,00 hod.
- odborn˘ program pro ãleny Kolegia
a ostatní zájemce zaji‰Èuje VBI Deutschland,
turistick˘ program dle vlastního v˘bûru pro
ostatní ãleny zájezdu. Odjezd z Heidelbergu
v17,00hod., pﬁíjezd do Trevíru ve 20,00 hod.,
ubytování v hotelu.
■ 15. ﬁíjna: Trevír
odborn˘ program pro ãleny Kolegia pro
technické památky (zaji‰ÈujeVBI),
turistick˘ program pro ostatní ãleny
zájezdu (dle vlastní volby)
■ 16. ﬁíjna: 8,30 hod. odjezd z Trevíru,
10,30 hod. pﬁíjezd do Luxembourgu,
10,30 - 15,00 hod. prohlídka Luxembourgu,
15,00 hod. odjezd do Prahy. Pﬁíjezd do Prahy
cca 23.00 hod.
Ubytování (dvû noci se snídaní), je zaji‰tûno
v tﬁíhvûzdiãkovém hotelu ve mûstû Trevír.
Doprava luxusním busem.

Cena zahrnuje: dvakrát ubytování v hotelu,
dvakrát snídani, dopravu busem a poji‰tûní
(vãetnû léãebn˘ch nákladÛ v zahraniãí ).
Za 350 Kã je moÏné pﬁikoupit veãeﬁi v hotelové restauraci.
Pokud se chcete zájezdu zúãastnit, prosíme Vás
o závazné pﬁihlá‰ení a zaplacení ceny zájezdu
na úãet ã.: 20001-1935225349/0800,
variabilní symbol 05101618 + identifikace
plátce nejpozdûji do 10. záﬁí 2005.
Pﬁihlá‰ku spoleãnû s kopií dokladu o zaplacení
a identifikací plátce za‰lete na adresu:
PhDr. Václav Chaloupeck˘
- KOMUNIKACE & PROFIT, Revoluãní 8,
110 00 Praha 1, tel.: 296 785 700;
602 342 514, fax: 296 785 701,
e-mail: komunikace.pr@volny.cz.
V pﬁihlá‰ce uveìte jméno a adresu, ãíslo telefonu, e-mailovou adresu, rodné ãíslo, svoji
zdravotní poji‰Èovnu, ãlenství v âKAIT ãi Kolegiu, poÏadavek na ubytování v jedno ãi
dvoulÛÏkovém pokoji, pﬁípadnû jméno svého
spolubydlícího pro dvoulÛÏkov˘ pokoj.

Dezinfekce vody v praxi
Odborný seminář „Dezinfekce vody v praxi”, se bude konat dne 8. září 2005 v hotelu
Hejtmanský Dvůr ve Slaném.
Jaké jsou aktuální moÏnosti technologie
pro dezinfekci a hygienické zabezpeãení
vody? Jaké jsou v˘sledky aplikace tûchto
technologií? Jaké mají existující technologie
v˘hody a nev˘hody? Na tyto otázky budou
spoleãnû hledat odpovûì v‰ichni úãastníci
semináﬁe. Zváni jsou odborníci z ﬁad top manaÏerÛ a stﬁedního managementu spoleãností vodovodÛ a kanalizací, technologové
vody, hygienici, soukromí investoﬁi v oblasti
bazénÛ, hotelÛ a dal‰ích, kteﬁí musí ve svém
podnikání zajistit hygienicky nezávadnou
vodu, legislativní pracovníci, odborníci z v˘zkumu a ‰kolství.
Semináﬁ poﬁádá Vodohospodáﬁská aliance
VODa, ve spolupráci se spoleãnostmi Veolia
Water âeská republika, a.s.; Severoãeská
vodárenská spoleãnost, a.s., Severoãeské
vodovody a kanalizace a.s., Stﬁedoãeské
vodárny, a.s., a Aquion s.r.o.
BliÏ‰í informace
na telefonním ãísle 283 872 265
a na e-mailu iola.strnadova@aquion.cz.
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