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            ------------------------------------- 

Všem členům SPV 

 

 

         ------------------------------------- 

 

 

V Praze dne 04. 06. 2018 

 

 

KNORR Bremse – zahraniční seminář SPV 

 

 

 

Vážení přátelé, 

 

ve dnech 14. až 15. listopadu 2018 se uskuteční avizovaný odborný seminář, zaměřený na problematiku 

brzd železničních vozidel. 

  

Je připraven zajímavý program, předběžně podle následujícího scénáře: 

 

14. 11. 

- příjezd do Budapešti v poledne (individuálně) 

- sraz účastníků před „starou“ továrnou 

- exkurze po servisním centru a výrobou komponent pro nákladní vozy 

- přesun do hotelu 

- společná večeře v centru Budapešti 

 

15.11. 

- přesun do „nové“ továrny 

- komplexní prezentace nákladní brzdy 

- prezentace kotoučové brzdy pro nákladní vozy 

- prezentace kompaktní brzdové jednotky CFCB 

- společný oběd 

- prezentace kompozitních brzdových zdrží (LL, K) 

- prezentace nových rozvaděčů KE 

- prezentace detektoru vykolejení 

- prezentace zkušebního stavu brzd EKA MI -8 

 

Ubytování 

Společnost Knorr domluvila kontingent pokojů pro tuto akci:  

Art’otel Budapest 

Bem rakpart 16-19 

Budapest h-1011 

 

https://www.artotels.com/budapest-hotel-hu-h-1011/hunbuart
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Cena ubytování je 104 EUR/noc pro jednolůžkový a 114 EUR pro dvojlůžkový pokoj; včetně snídaně, 

všech poplatků, wifi.  

Rezervace je bezpodmínečně nutné provést na přiloženém rezervačním formuláři. Vyplněný 

formulář zašlete přímo na hotel dle instrukcí na formuláři; potvrzení rezervace obdržíte od hotelu. 

Náklady na ubytování a dopravu si hradí účastníci. 

Rezervaci doporučujeme provést do 14. 10. 2018, později nemusí být k dispozici volné pokoje. 

SPV nezajišťuje rezervaci ubytování. 

 

 

Pro zajištění vstupu a z důvodu organizačního zajištění Vás žádáme o potvrzení účasti na e-mail 

sekretariátu sdružení (uveden v patičce).   Nahlášeným účastníkům budou pak předány další 

informace k organizaci semináře. 

 

V rámci semináře budou pořizovány fotografie pro účely prezentace sdružení. Účastí na semináři 

vyjadřujete souhlas s jejich pořízením. 

 

S přátelským pozdravem 

 

Ing. Michal Pokorný 

 

Ředitel SPV 


