FOO FAST VUT v Brně

Informační sdělení č. 1/2015
Vážení a milí přátelé,
je čas, abychom Vám předložili plán akcí na I. pololetí 2015. Připravili jsme pro Vás zajímavou
exkurzi a zájezd. Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi a uvítáme Vaši iniciativu,
návrhy a rady pro plán na druhé pololetí.
30.3.2015

EXKURZE DO NOVĚ VYBUDOVANÝCH LABORATOŘÍ CENTRA
ADMAS
Exkurze pod vedením doc. Ing. Pavla Schmida, Ph.D. se bude konat v areálu
Centra AdMaS Purkyňova 139 v Brně-Medlánkách. Sraz účastníků ve 14:00 h
– konečná zastávka tramvajové linky č. 12 Technologický park.
AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní
centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je
součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

30.5.2015

Zájezd na Severní Moravu – Loštice – PVE Dlouhé Stráně – Velké Losiny
Loštice – prohlídka výrobny tvarůžků
PVE Dlouhé Stráně – exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu
Velké Losiny – prohlídka zámku nebo výrobny ručního papíru (dle vlastní
volby – uvést v přihlášce)
Vedoucí zájezdu: Ing. Eliška Hynková a Marie Caletková
Odjezd: 7:00 hod. od vrátnice Údolní-Jiříkovského
Sraz v 6:45 hod. čas nutno dodržet
Návrat: cca ve 20 hodin
Cena zájezdu: 330,- Kč. Členům FOO, kterým jsou odborové příspěvky
strhávány ze mzdy (aktivním členům), bude zájezd uhrazen automaticky
z jejich „osobního účtu“, pokud tento účet nebudou mít pro rok 2015 již
vyčerpán.
Cena zájezdu zahrnuje dopravu autobusem VUT a vstup do elektrárny.
V ceně zájezdu není zahrnuto vstupné do dalších objektů.
Závazné přihlášky včetně zaplacení zájezdu u Ing. L. Vítka, Ph.D. na Ústavu
stavebního zkušebnictví (54114 7825), email: vitek.l@fce.vutbr.cz nebo na
sekretariátu ÚSZK u pí. M. Caletkové (54114 7801), email:
caletkova.m@fce.vutbr.cz nejpozději do 31. března 2015.
Přihláška na zájezd v sobotu dne 30. května 2015
Severní Morava
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