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Kongresové centrum Brno, a.s.

Přítomno:

23 členů ČSS, 4 hosté

Valnou hromadu řídil:

Ing. Ivo Lána

Předsednictvo valné hromady:

doc. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Petr Levíček, CSc.
Ing. Jan Šlajs
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Všechny informace obsažené v tomto bulletinu jsou chráněny autorským právem. S výjimkou
případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. To platí především
pro přetisk, rozmnožování, překlady, kopírování na mikrofilm, ukládání a zpracování
v počítačových systémech.
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1. Zahájení a schválení programu jednání
Jednání valné hromady řídil Ing. Lána. Přivítal přítomné členy ČSS a hosty valné
hromady a představil zbývající členy předsednictva valné hromady, a to doc. Horáčka,
Ing. Levíčka a Ing. Šlajse. Poté seznámil plénum s návrhem programu jednání valné
hromady. Přítomní členové ČSS program valné hromady bez připomínek schválili.
2. Volba návrhové komise
Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Ing. Tolar, členové: Ing. Musilová, Ing. Veverka
3. Zprávy:
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2005
Zprávu přednesl předseda ČSS Ing. Šlajs. V úvodu přítomné pozdravil a poděkoval
jim za účast. Dále podal zprávu o plnění usnesení z poslední valné hromady, která se
konala 10. 3. 2005 v Technickém muzeu Brno.
Úkol: Zrušit odborné komise bez činnosti
Výkonný výbor dostal za úkol zrušit pasivní OK. Jednalo se o OK 08 – Pro
modernizaci a racionalizaci sléváren, OK 09 – Modelářskou a OK 11 – Pro řízení
jakosti. OK 11 byla zrušena na základě jednání s bývalým předsedou prof. Čechem na
2. zasedání VV. Zrušení OK 08 a 09 bylo projednáno na 1. zasedání předsednictva a
OK byly zrušeny na 3. zasedání VV.
Úkol splněn.
Úkol: Sledovat realizaci odborných a vzdělávacích akcí podle plánu Institutu
vzdělávání ve slévárenství® pro rok 2005
Akce Institutu vzdělávání ve slévárenství® byly pravidelně sledovány na zasedáních
výkonného výboru nebo předsednictva ČSS. Podrobnosti o plnění tohoto úkolu jsou
uvedeny v zápisech z VV a předsednictva v oddíle Zprávy o činnosti sekretariátu ČSS.
Plán akcí za rok 2005 byl nejenom splněn, ale mimo plán byly odbornými komisemi
zorganizovány další akce. Zpracování plánu činnosti Institutu vzdělávání ve
slévárenství® a všestranná součinnost s pořadateli jednotlivých akcí je v současné době
hlavním úkolem OK 12, která byla přejmenovaná na OK 12 – Profesní vzdělávání a
předsedou byl na 2. zasedání VV schválen prof. Ing. Tomáš Elbel CSc.
Úkol splněn.
Úkol: Provést aktualizaci Strategických cílů ČSS, a to na dvě volební období do
konání Technického fóra v roce 2009 v Brně
Návrh Strategických cílů ČSS byl zpracován a je připraven k projednání na nejbližším
zasedání výkonného výboru.
V úkolu je nutné pokračovat a uvést v usnesení z této valné hromady.
Úkol: Prověřit organizační a legislativní náležitosti poboček ČSS
Organizační a legislativní náležitosti poboček byly projednány na 2. zasedání VV za
přítomnosti prof. Čecha a paní Handlové za pobočku VUT Brno, prof. Elbela za
pobočku při VŠB-TU Ostrava a Ing. Suchánka za Tafonco Kopřivnice. Zástupci všech
poboček ČSS předali požadované doklady o činnosti a VV zkonstatoval, že činnost
poboček je bez závad.
Úkol splněn.
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Úkol: Projednat možnost uskutečnění recipročního tematického zájezdu členů
ČSS do finských sléváren
Úkol byl průběžně projednáván na zasedáních VV a předsednictva. Sekretariát nechal
zpracovat nabídku od cestovní kanceláře CK GALETA. Vzhledem k tomu, že finanční
náročnost zájezdu pro jednotlivého účastníka je vysoká a členové o tento zájezd
obecně neprojevili zájem, který by zajistil alespoň optimální náklady na jednoho
účastníka (vzhledem ke konstantním fixním nákladům), předsednictvo na svém 2.
zasedání rozhodlo o tom, že předsedové OK a oblastních výborů budou o možnosti
uspořádat zájezd informováni a pokud projeví některá OK nebo oblastní výbor zájem a
zajistí dostatečný počet účastníků, bude zájezd zorganizován s podporou ČSS.
V případě nezájmu nebude VV ani předsednictvo usilovat o jeho organizaci.
Úkol splněn.
V další části se Ing. Šlajs zabýval činností naší Společnosti od poslední valné
hromady. Jako nejdůležitější zdůraznil skutečnost, že se v roce 2005 zastavilo
několikaleté ztrátové hospodaření Společnosti. Tento vynikající hospodářský výsledek
je výsledkem dobré práce odborných komisí a oblastních výborů, které svojí činností a
zajímavými odbornými akcemi zabezpečily dostatek prostředků na straně příjmů ČSS.
Ekonomické zabezpečení Společnosti je i do budoucna jedním z hlavních úkolů všech
členů, ale především výkonného výboru, tajemníka a předsedy Společnosti. Dobré
nebo alespoň uspokojivé finanční zázemí je jeden z nejdůležitějších předpokladů
úspěšného fungování naší Společnosti. Finanční zabezpečení Společnosti i v dalším
období je proto trvalým úkolem VV, předsedy a tajemníka Společnosti spolu
s předsedy OK a oblastních výborů.
Co se týče běžných odborných akcí uspořádaných za období od poslední valné
hromady, Ing. Šlajs uvedl odkaz na zápisy ze zasedání VV nebo předsednictva
v oddíle „Zpráva o činnosti sekretariátu“, internetové stránky Společnosti
www.slevarenska.cz a periodikum Informátor ČSS. Na 2. zasedání VV byl ustanoven
přípravný výbor Technického fóra, které se bude konat v Brně v roce 2009, ve složení:
prof. Elbel, Ing. Hanus, doc. Horáček, Ing. Krňávek, Ing. Šlajs, Mgr. Urbánek a Ing.
Veverka. Příprava Technického fóra by se měla stát stabilním úkolem VV a přípravný
výbor by měl pravidelně, počínaje následujícím zasedáním VV, podávat zprávu o
zajištění Technického fóra.
V roce 2005 byla schválena jedna z mnoha změn zákona o DPH s účinností od 1. 10.
2005. Tímto datem se stala ČSS plátcem DPH a vyjmenované činnosti naší
Společnosti, zejména vložné na odborné akce, jsou zatěžovány DPH ve výši 19 %. Za
publikační činnost je DPH 5 %.
V roce 2005 se ČSS zapojila do projektu OVOTRAIN. Projekt OVOTRAIN byl přijat
na základě smlouvy ČSS a firmy TP Technoplus (Maďarsko) a má za úkol v letech
2006 a 2007 vytvořit českou verzi sedmijazyčného metalurgického slovníku
METALLIGUA v elektronické podobě. Jedná se o překladatelsky velmi náročný
projekt, kterého se zúčastňují externí překladatelé a někteří členové naší Společnosti.
Tento projekt bude v letech 2006 a 2007 ve výsledcích hospodaření ČSS veden jako
samostatná kapitola. Úspěšným zvládnutím tohoto náročného úkolu budou vytvořeny
podmínky pro budoucí slévárensky kvalifikované překlady cizojazyčných textů.
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Velmi významnou akcí roku 2005 bylo uspořádání 42. slévárenských dnů®. Tato
konference s doprovodnou výstavou byla uspořádána ve dnech 20. – 21. září 2005 a
zúčastnilo se jí celkem 189 posluchačů, z toho 24 ze zahraničí. Ostatní byli členové i
nečlenové ČSS. Slévárenské dny® se konaly poprvé v prostorách hotelu Continental
v Brně. Odborná i společenská úroveň Slévárenských dnů® byla na velmi vysoká a
snese bez velkých problémů srovnání s ostatními obdobnými akcemi v zahraničí. Za
velmi zdařilé lze považovat zařazení mezinárodní prezentace vědecko-výzkumných
prací doktorandů VŠ jako součást programu Slévárenských dnů®. Za Slévárenské
dny® je třeba všem organizátorům, přednášejícím i vystavovatelům poděkovat, protože
je to jejich společný úspěch.
V roce 2005 požádala ČSS o obnovu ochranné známky pro název SLÉVÁRENSKÉ
DNY. Vzhledem k tomu, že 21. 6. 2006 končí ochranná známka na slévárenský znak,
Ing. Šlajs valné hromadě doporučil, aby byl do usnesení zadán úkol na obnovu
ochranné známky pro logo SLÉVÁRENSKÝ ZNAK. V souvislosti s užíváním
slévárenského znaku ČSS Svazem sléváren ČR a časopisem Slévárenství zahájil
předseda Společnosti jednání s prezidentem Svazu sléváren ČR Ing. Žižkou o dalším
užívání tohoto znaku a celkově o budoucí spolupráci mezi ČSS a Svazem sléváren ČR.
Předseda zpracoval první pracovní dokument, který byl předán k diskuzi ve VV ČSS a
zároveň ve Svazu sléváren ČR. V současné době se zpracovává druhé pracovní vydání
smlouvy o spolupráci mezi ČSS a Svazem sléváren ČR s respektováním připomínek.
Tento dokument podloží dlouhodobě vztahy mezi oběma organizacemi. V této
souvislosti předseda doporučil valné hromadě zařadit úkol na zpracování smlouvy do
svého usnesení.
V období od poslední valné hromady bylo vedeno několik jednání na úrovni hejtmana
Jihomoravského a Královéhradeckého kraje a primátora města Brna. Výsledkem
jednání u hejtmana Jihomoravského kraje je jeho záštita, kterou poskytl pro konání 43.
slévárenských dnů® v roce 2006, a žádost, kterou jsme zaslali na poskytnutí grantu pro
vzdělávání ve slévárenství. Odpověď na žádost jsme k dnešnímu dni ještě neobdrželi.
Výsledkem jednání u hejtmana Královéhradeckého kraje je příslib ve výši Kč 20.000,na konání Ekologického semináře, který bude pořádat OV Královéhradeckého a
Pardubického kraje. Spolupráce se státními orgány a s orgány samosprávy se musí stát
jedním ze základních pilířů zabezpečení finanční stability ČSS.
V roce 2005 se generálním sponzorem 42. slévárenských dnů® stala ČSOB. Jako
generální sponzor přispěla částkou Kč 35.000,-. Obdobná suma je přislíbena i na rok
2006. Jednání s bankovním sektorem je pro financování ČSS velmi zajímavé a je
předpoklad, že v budoucnu se spolupráce ještě rozšíří.
Z pohledu prestiže je velmi důležitá mezinárodní spolupráce. Za tuto část činnosti je
zodpovědný doc. Horáček a je nutné konstatovat, že tato oblast naší činnosti je velmi
úspěšná. Doc. Horáček si dlouhodobě vede velmi dobře v práci exekutivy WFO a
spolu s prof. Elbelem se aktivně zapojil do práce MEGI.
V závěru Ing. Šlajs poděkoval přítomným za pozornost, popřál jim šťastnou cestu
domů a České slévárenské společnosti do příštího období mnoho úspěchů.
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-

o hospodaření ČSS v roce 2005 a návrh rozpočtu na rok 2006
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2005 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2006 přednesl
hospodář ČSS Ing. Levíček. Příjmy ČSS v roce 2005 byly plánovány ve výši Kč
2.000.000,--. Skutečné příjmy dosáhly částky Kč 2.010.053,68. Výdaje ČSS
plánované pro rok 2005 ve výši Kč 2.000.000,-- ve skutečnosti dosáhly výše Kč
1.991.199,43. Celkový hospodářský výsledek za rok 2005 tedy představuje zisk ve
výši Kč 18.854,25, stav účtu ČSS k 31. 12. 2005 je Kč 1.208.406,90, z toho na účtech
vedených pro OK a OV k 10. 1. 2006 je Kč 495.445,75.
Rozpočet ČSS na rok 2006 je sestaven jako vyrovnaný, tak jak platí pro neziskové
organizace. Plánované příjmy i výdaje činí Kč 2.300.000,--.

-

dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2004
Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Střítecký. Uvedl, že dozorčí rada v období
od poslední valné hromady pracovala ve složení: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., Ing.
František Hirsch a Ing. František Střítecký. Dozorčí rada měla od poslední valné
hromady čtyři zasedání, na nichž se zabývala:
¾ Aktivitou a úrovní činnosti OK, při projednávání vycházela ze zprávy přednesené
předsedou společnosti na valné hromadě, posoudila některé další aspekty a dala
VV další doporučení.
¾ Dozorčí rada ověřila soulad činností poboček evidovaných naší Společností
s platnými stanovami ČSS. Jednalo se o tři pobočky (VUT FSI Brno, Tafonco
Kopřivnice a VŠB-TU Ostrava). Také zde dala dozorčí rada svoje doporučení VV.
¾ Dozorčí rada se zabývala platností registrovaných známek ČSS (ČSS má
registrovány 4 ochranné známky) a doporučila tajemníkovi ČSS sledovat a
zajišťovat včasné prodloužení platnosti.
¾ Byl posouzen dílčí výsledek hospodaření ČSS za období 1-7 2005, který
naznačoval, že výdaje překročí příjmy ke konci roku cca o Kč 250.000,--. V této
oblasti byla přijata řada opatření k minimalizaci předpokládaného schodku.
Dozorčí rada doporučila přijmout zásadní opatření také pro rok 2006 a další léta
k posílení především příjmové části rozpočtu. Při dalším posouzení dílčího
výsledku hospodaření za období 1-10 2005 bylo již konstatováno, že dochází ke
snižování očekávané ztráty. Konečný výsledek hospodaření za rok 2005 toto
potvrdil, bylo dosaženo vyrovnaného hospodářského výsledku, a to po pěti
předešlých ztrátových letech.
¾ Na rozšířeném zasedání dozorčí rady v listopadu 2005 byla stanovena strategie
hospodaření ČSS pro rok 2006 a další léta. Dále na tomto zasedání byl projednán
rozbor hospodářského výsledku 42. SD a byla přijata opatření pro posílení příjmů
z této stěžejní odborné akce.
Dozorčí rada ani sekretariát neobdrželi v době od poslední valné hromady žádné
stížnosti. Dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS od poslední valné hromady jako
úspěšnou. Za významnou skutečnost považuje dosažení vyrovnaného výsledku
hospodaření.
Dozorčí rada doporučuje delegátům dnešní valné hromady schválit zprávu o činnosti
společnosti za období od poslední valné hromady do dnešního dne, zprávu o
hospodaření ČSS za rok 2005 a rozpočet ČSS na rok 2006.
Závěrem Ing. Střítecký poděkoval jménem dozorčí rady všem, kteří se na úspěšné
činnosti Společnosti v uplynulém období podíleli.
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4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům, zprávy předsedů OK a OO o činnosti
jejich komisí a organizací, informace o přípravě 42. slévárenských dnů®
- Doc. Horáček informoval o svém působení v exekutivě WFO a plánované cestě na
Světový slévárenský kongres v Harrogate. Předložil valné hromadě návrh na termín
konání Technického fóra v roce 2009 v Brně, a to 1. 6. 2009, který hodlá předložit
exekutivě WFO. Dále informoval o přípravě 43. slévárenských dnů®, které se
uskuteční ve dnech 14. – 15. listopadu 2006 v Brně v hotelu CONTINENTAL, a
nabídnul účastníkům valné hromady Výzvu k aktivní účasti na této akci. Ta je také
k dispozici na internetových stránkách na adrese www.ta-service.cz/sd. Doc. Horáček
vyzval zájemce o doprovodnou výstavu, aby si včas objednali vybrané stánky podle
publikovaného plánku.
- Ing. Žižka, prezident Svazu sléváren ČR, poděkoval předsedovi ČSS Ing. Šlajsovi za
dobrou spolupráci mezi oběma organizacemi.
- Ing. Stavěníček vznesl dotaz, zda ČSS vykazuje konsolidovaný zisk spolu se svými
pobočkami a upozornil na skutečnost, že v případě ziskového hospodaření musí valná
hromada rozhodnout, jak se ziskem naloží. Na dotaz odpověděl tajemník ČSS Mgr.
Urbánek a vysvětlil, že pobočky ČSS byly ustaveny odvozeně od stanov ČSS jako
samostatné právnické osoby s vlastním IČ, které vedou vlastní účetnictví a samy
podávají daňová přiznání. Z tohoto důvodu ČSS nevede konsolidované hospodaření.
Připomínka k rozhodnutí valné hromady o zisku byla vzata na vědomí a byla
zapracována do usnesení z valné hromady.
- Doc. Němec, předseda OV SČ, informoval o aktivitách této organizace, které spočívají
v organizaci tematicky zaměřených Klubových večerů.
- Ing. Lána, předseda OV KHaPK, podal zprávu o činnosti této organizace.
Nejvýznamnější aktivitou je pravidelné každoroční pořádání semináře Ekologie a
slévárenství.
- Doc. Mores informoval o aktivitách OK pro litinu s kuličkovým grafitem a jejím
posledním zasedání. Dále upozornil na statistický údaj publikovaný v časopise
Slévárenství, který udává pokles slévárenské výroby v České republice v roce 2004
oproti roku 2003 o 10 %. Doc. Mores tento údaj zpochybnil.
- Ke stejnému tématu vystoupil Ing. Stavěníček a doc. Otáhal, který konstatoval, že
údaje Svazu sléváren ČR se liší od údajů Českého statistického úřadu.
- Ing. Žižka uvedl, že zdrojem dat, které má k dispozici Svaz sléváren ČR, je MOP ČR.
- Ing. Šlajs navrhl vyvolat jednání s příslušnými orgány o objektivním výkaznictví
statistických výsledků výroby sléváren v ČR.
5. Vyhodnocení diplomových prací studentů VŠ
Komise ve složení: Ing. Hampl, Ing. Skřítecký a doc. Šenberger vyhodnotila diplomové
práce přihlášené do soutěže takto:
1. místo (2 x):
Drábek, M.: Teplotní režim tlakové licí formy při odlévání slitin
hliníku na bázi Al-Si (TU Liberec)
Škrabala, L.: Přechod ST-směsí s vodním sklem na nový typ
kapalného tvrdidla na bázi propylenkarbonátů (VŠB-TU Ostrava)
2. místo:
Grmolenská, P.: Ověřování parametrů slévárenských forem
ovlivňujících penetraci při výrobě masivních ocelových odlitků (VŠBTU Ostrava)
3. místo:
Tapšáková, E.: Vliv oxidantů na vlastnosti bentonitových směsí (VUT
Brno)
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VV rozhodnutí komise schválil a rozhodl udělit finanční odměny ve výši:
1. místo: Kč 3.000,-- (2 x)
2. místo: Kč 2.000,-3. místo: Kč 1.000,-Ocenění autoři diplomových prací se valné hromady osobně zúčastnili a z rukou předsedy
ČSS Ing. Šlajse a doc. Šenbergera převzali čestná uznání a finanční odměny.
6. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr
jednání
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing. Tolar. Návrhová
komise zahrnula do návrhu usnesení připomínky, které zazněly v diskuzi. Po těchto
úpravách bylo usnesení jednohlasně schváleno. Ing. Lána poděkoval přítomným za účast
na jednání valné hromady a za její důstojný průběh. Poté se s nimi rozloučil.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY

ČSS

Delegátky a delegáti valné hromady České slévárenské společnosti:
1) schvalují:
 zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou předsedou Ing. Janem Šlajsem;
 zprávu o hospodaření Společnosti (dále ČSS) za rok 2005 přednesenou hospodářem
Ing. Petrem Levíčkem, CSc., a zúčtování vytvořeného zisku ve výši Kč 18.854,25 na
úhradu ztrát z minulých období;
 rozpočet ČSS na rok 2006 přednesený hospodářem Ing. Petrem Levíčkem, CSc.;
2) berou na vědomí:
 zprávu dozorčí rady o provedených kontrolách hospodaření a činnosti ČSS přednesenou
Ing. Františkem Stříteckým;
 zprávu o činnosti a hospodaření jednotlivých poboček ČSS;
3) ukládají novému VV:
 projednat návrh aktualizace Strategických cílů ČSS na období do konání Technického
fóra v roce 2009 v Brně;
 vyřídit prodloužení platnosti ochranné známky SLÉVÁRENSKÝ ZNAK na dalších 10
let;
 dopracovat a uzavřít smlouvu mezi ČSS a Svazem sléváren ČR u ožívání tohoto znaku
a o spolupráci mezi oběma organizacemi;
 jednat se zástupci firmy Veletrhy Brno o možnosti uspořádat Slévárenské dny® v roce
2008 jako doprovodný program veletrhu FOND-EX;
 pokračovat v přípravě Technického fóra v roce 2009 v Brně;
 vyvolat jednání s příslušnými orgány o objektivním výkaznictví statistických výsledků
výroby sléváren v ČR.
Členové ČSS přítomní na valné hromadě schválili usnesení jednomyslně.
V Brně 18. května 2006

ODBORNÉ AKCE VE

II. P O L O L E T Í 2 0 0 6

17. celostátní konference Výroba oceli na odlitky a litiny s kuličkovým gtafitem
- Termín:
13. – 15. 9. 2006
- Místo:
Svratka, hotel ŽĎAS
- Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
- Kontakt:
Bc. Jarmila Malá, e-mail: jarmila.mala@zdas.cz
109. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
- Termín:
13. – 15. 9. 2006
- Místo:
Svratka, hotel ŽĎAS
- Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
- Kontakt:
Bc. Jarmila Malá, e-mail: jarmila.mala@zdas.cz
Zasedání Podskupiny pro bentonitové formovací směsi
- Termín:
19. – 20. 9. 2006
- Místo:
Motor Jikov Slévárna litiny, a.s., České Budějovice
- Odborný garant: Ing. Alois Neudert, Ph.D.
- Kontakt:
Ing. Alois Neudert, Ph.D., e-mail: a.neudert@ashland-suedchemie.cz
Zasedání OK pro lití pod tlakem
- Termín:
10. 10. 2006
- Místo:
Mladá Boleslav
- Odborný garant: Ivan Smutný
- Kontakt:
sekretariát ČSS, Divadelní 6, Brno, Mgr. František Urbánek
14. seminář Ekologie a slévárenství
- Termín:
18. – 19. 10. 2006
- Místo:
Hradec Králové
- Odborný garant: Ing. Vladimír Bláha
- Kontakt:
sekretariát ČSS, Divadelní 6, Brno, Mgr. František Urbánek
43. slévárenské dny®
- Termín:
14. – 15. 11. 2006
- Místo:
Hotel Continental, Brno
- Odborný garant: doc. Ing. Milan Horáček, CSc.
- Kontakt:
Ing. Hana Bezděková, e-mail: bezdekova@ta-service.cz
Kurz Organizace a řízení výroby a technologie ve slévárnách a jejich vliv na
konkurenceschopnost strojírenských výrobků
- Termín:
28. 11. 2006
- Místo:
Brno, sekretariát ČSS, Divadelní 6
- Odborný garant: Ing. Jaroslav Zemánek
- Kontakt:
sekretariát ČSS, Divadelní 6, Brno, Mgr. František Urbánek
110. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
- Termín:
14. – 15. 12. 2006
- Místo:
Svratka, hotel ŽĎAS
- Odborný garant: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
- Kontakt:
Bc. Jarmila Malá, e-mail: jarmila.mala@zdas.cz

Vážení členové České slévárenské společnosti,
nastává doba školních prázdnin a pro nás zaměstnané také příležitost užít si letní
dovolenou. Věřím, že se stejně jako já na odpočinek těšíte, a proto mi dovolte,
abych Vám popřál zdárný průběh Vašich volných dnů. Moje dovolená má letos
termín

15. 8. – 5. 9. 2006
a já Vás prosím, abyste si ho už dnes poznamenali a zbytečně se nesnažili sehnat
mě v této době na mém pracovišti. V daném období bude totiž činnost
sekretariátu omezena jen na příjem poštovních zásilek.
Děkuji Vám.

Mgr. František Urbánek
tajemník

Vážení členové České slévárenské společnosti,
nastává doba školních prázdnin a pro nás zaměstnané také příležitost užít si letní
dovolenou. Věřím, že se stejně jako já na odpočinek těšíte, a proto mi dovolte,
abych Vám popřál zdárný průběh Vašich volných dnů. Moje dovolená má letos
termín

15. 8. – 5. 9. 2006
a já Vás prosím, abyste si ho už dnes poznamenali a zbytečně se nesnažili sehnat
mě v této době na mém pracovišti. V daném období bude totiž činnost
sekretariátu omezena jen na příjem poštovních zásilek.
Děkuji Vám.

Mgr. František Urbánek
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