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krátké zprávy

  Manufacturing 
Management Forum

Jaký vývoj českého průmyslu je očeká-
ván? Jak se vypořádat s nestabilním prostře-
dím a neustálými změnami? Štíhlá výroba – 
nekonečný příběh? Jak zvládnout problema-
tiku zaměstnanců? Kdy informační systémy 
ve výrobě pomáhají a kdy ne? Jaká je histo-
rie plzeňského piva? Jaký je inovační poten-
ciál vašeho podniku? Jak vypadá organizace 
výroby ve společnosti Brush SEM?

O těchto a dalších otázkách se bude dis-
kutovat na tradičním podzimním fóru pro vý-
robní ředitele Manufacturing Management 
Forum 2014, které se uskuteční v termínu 
6. až 7. listopadu v hotelu Primavera v Plzni. 

V rámci fóra mohou účastníci očekávat 
odborné fundované přednášky, otevřené dis-
kuse, dostatečný prostor pro neformální se-
tkání, bohatý doprovodný program během 
dne i večerní zábavnou část s exkurzí v nej-
známějším českém pivovaru. Odborné před-
nášky s případovými studiemi z praxe pove-
dou opravdu ti nejpovolanější. Svůj pohled 
na další vývoj českého průmyslu, ekonomiky 
a energetiky představí Karel Havlíček z Aso-
ciace malých a středních podniků, Pavel Sobí-
šek, hlavní ekonom UniCredit Bank, a jeden 
z největších odborníků na oblast energetiky 
Michal Šnobr z J&T. Konkrétním příkladům 
ze zavádění štíhlé výroby se bude věnovat 
Petr Janoušek ze společnosti Sandvik Cho-
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mutov Precision Tubes. Mezi dalšími vystu-
pujícími budou Irena Beranová, jednatelka 
a ředitelka pro logistiku společnosti Devro, 
či Martin Pidrman, IT manažer ze Strojíren 
Poldi, kteří budou hovořit o svých konkrét-
ních zkušenostech s využitím informačních 
systémů ve výrobě.

Akci pořádá společnost Top Vision, spe-
cialista na firemní vzdělávání. Právě nyní 
je možné se přihlásit za speciální cenu 
9 900 korun. Více informací zájemci naleznou 
na webu akce www.manufacturingforum.cz.

(Top Vision)

  Elektromobilita a smart grids
E-mobilita a Smart Grid fórum Praha 

2014 je název konference, pořádané Českou 
technologickou platformou Smart Grid 19. a 
20. listopadu 2014 v Praze. Záštitu nad tou-
to akcí převzalo ministerstvo dopravy a radní 
hlavního města Prahy Ing. Jiří Pařízek.

Elektromobilita a inteligentní elektrické 
rozvodné sítě – dvě témata, která jsou v sou-
časnosti většinou pokládána za futuristické 
vize. Jak dalece jsou již tyto technologie zralé 
pro komerční uplatnění? Jak je budována od-
povídající infrastruktura v ČR a jinde v Evro-
pě? Existuje synergie těchto dvou trendů a na 
čem závisí jejich další rozvoj? O těchto a dal-
ších otázkách budou diskutovat účastníci fóra 
s více než dvacítkou přednášejících ze státní 
správy, univerzit, energetiky, výrobců elek-

trických vozidel a provozovatelů elektromo-
bilů. Přednášky budou doplněny praktickými 
ukázkami elektromobilů. Zájemci se mohou 
registrovat na www.smartgridcz.eu, kde na-
leznou také podrobnosti o této akci.

Partnerem konference je Asociace elek-
tromobilového průmyslu, mediálními partne-
ry jsou odborné časopisy ATP Journal, Auto-
ma, Hybrid.cz, Sdělovací technika a Elektro. 

(ed)

  Inteligentní doprava
Dne 19. listopadu 2014 se bude v areálu 

PVA EXPO Praha-Letňany konat konferen-
ce Inteligentní doprava, zaměřená na elek-
tronické systémy a telekomunikační služby 
v dopravě, včetně udržitelné městské dopravy. 
Díky kooperativnímu řízení se mohou zkrátit 
vzdálenosti mezi vozidly, asistenční systémy 
pomáhají racionalizovat jízdu a systémy au-
tomatického tísňového volání zajišťují včasné 
poskytnutí pomoci. Vlastní vozidlo se v tom-
to konceptu stává „inteligentním senzorem“ 
poskytujícím informace o aktuální dopravní 
situaci. Telematické systémy pro řízení měst 
jsou navrhovány tak, aby mohlo dojít k opti-
malizaci napříč odvětvími (doprava, logisti-
ka, bezpečnost, energetika, správa budov atd.)  
s ohledem na energetickou náročnost a kva-
litu života ve městech.

Informace o konferenci a přihláška na: 
www.stech.cz/konference/inteligentni-dopra-
va.aspx. (ed)




