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Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,
blíží se konec roku 2006, který přinesl mnoho úspěšných odborných i
společenských slévárenských akcí. Uskutečnil se mezinárodní veletrh FOND-EX a
67. světový slévárenský kongres, Česká slévárenská společnost vydala už 33.
ročník Slévárenské ročenky®, uspořádali jsme 43. slévárenské dny® a mnoho
dalších aktivit. Dne 15. 3. 2007 se uskuteční volební valná hromada. Těším se, že
se tam setkám s mnohými z Vás. Vzhledem k tomu, že Vás v tomto roce oslovuji
naposledy, děkuji všem za dosavadní spolupráci a pomoc a přeji Vám vše dobré
v roce 2007, pevné zdraví a dobré zázemí v soukromí. Upřímně také děkuji všem
Vám, kteří jste mi přání úspěšného roku 2007 již zaslali.
Děkuji Vám.
Mgr. František Urbánek
tajemník
© Česká slévárenská společnost
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.

NOVÉ VOLBY NEJVYŠŠÍCH ORGÁNŮ ČSS
Vážení členové České slévárenské společnosti,
v blízké době skončí dvouleté funkční období členů nejvyšších orgánů České slévárenské
společnosti – výkonného výboru a dozorčí rady. V souladu se stanovami ČSS předseda Ing. Šlajs
svolává volební valnou hromadu ČSS na 15. 3. 2007. Pro tento účel je rezervován jednací sál
hotelu Santon v Brně, Přístavní ul. 38. Kandidáty do výkonného výboru a dozorčí rady navrhují
členové ČSS na přiloženém formuláři, kandidát může navrhnout i sám sebe. Návrh kandidáta
s udáním plného jména, adresy, telefonního čísla, elektronické adresy, případně pracovní funkce,
musí obsahovat také podpis a vyjádření navrženého, že s kandidaturou souhlasí, a v případě jeho
zvolení, že přijme svou funkci. Je třeba připojit stručnou charakteristiku navrhovaného a určit,
zda kandiduje do výkonného výboru nebo dozorčí rady.
Návrhy kandidátů přijímá sekretariát ČSS do 7. 2. 2007. Tento termín je závazný a na později
doručené návrhy nebude brán zřetel.

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČSS
Vážení členové České slévárenské společnosti,
dovoluji si Vám připomenout zásady pro úhradu členských příspěvků.
1. Členské příspěvky je třeba uhradit vždy do 31. března v příslušném kalendářním roce.
Pozdější úhrada podléhá penalizaci ve výši 50 %.
2. Členské příspěvky lze uhradit přiloženou poštovní poukázkou, pro kterou platí následující
zásady stanovené Českou poštou:
- v dělených bílých okénkách se mohou používat pouze číslice, v údaji Kč navíc znak „=“,
který se píše před částku. Pokud nejsou haléře, místo se doplňuje nulami. Jiné znaky
nelze používat!
- K vypisování se doporučuje Centropen černé barvy.
- V okénku V. symbol uveďte svoje členské číslo.
3. Členské příspěvky můžete uhradit i přímým bankovním převodem na účet České slévárenské
společnosti u Komerční banky Brno-venkov, číslo účtu 30736641/0100.
4. Členský příspěvek můžete uhradit i hotově do rukou tajemníka ČSS, který Vám na požádání
vystaví doklad o úhradě.
5. Výše členských příspěvků za kalendářní rok činí:
Kč
50,-- individuální člen bez výdělku (student, doktorand, důchodce)
Kč
150,-- výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí
státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
Kč
250,-- individuální zahraniční člen
Kč 10.000,-- kolektivní člen
6. Při úhradě příspěvku poštovní poukázkou nebo bankovním převodem obdržíte členskou
známku poštou, při úhradě v hotovosti ji dostanete na místě. Ve výjimečných případech je
možné poslat členskou známku předem na dluh s tím, že platba se s důvěrou očekává.
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Zasedání se uskutečnilo 13. 11. 2006 na VUT Brno za účasti 12 členů výkonného výboru, 3
členů dozorčí rady, 3 předsedů odborných komisí, 2 předsedů oblastních výborů a 2 hostů.
Ostatní pozvaní se řádně omluvili. Přítomné přivítal předseda ČSS Ing. Šlajs, který se ujal řízení
zasedání podle programu uvedeného v pozvánkách. Po kontrole úkolů a zprávě o činnosti
sekretariátu ČSS, kterou přednesl tajemník ČSS Mgr. Urbánek, vystoupil místopředseda ČSS
doc. Horáček a seznámil přítomné se stavem příprav 43. slévárenských dnů®.
1. Stav příprav 43. slévárenských dnů® 2006 (doc. Horáček)
Doc. Horáček uvedl, že pozvánky s programem 43. slévárenských dnů® v obou jazykových
mutacích byly včas rozeslány podle adresáře ČSS. Informoval o programu 43. slévárenských
dnů® a pozval přítomné na společnou večeři dne 13. 11. 2006, která je organizována pro
pozvané hosty (zahraniční hosté, za ČSS: výkonný výbor, dozorčí rada, předsedové OK, OV
a poboček ČSS, za Svaz sléváren ČR: prezident Svazu a výkonný ředitel) v pivnici hotelu
Pegas na Jakubské ulici v Brně. Dále seznámil přítomné s odborným programem, kdy
upozornil na „jubilejní“ přednášky prof. Jelínka a prof. Rusína. Předsednictvo ČSS na svém
3. zasedání schválilo objednávku upomínkových předmětů jako darů pro tyto jubilanty.
Přednáškové sekce dne 14. 11. 2006 budou řídit: doc. Horáček, prof. Elbel, Ing. Šlajs, dne
15. 11. 2006 Mgr. Urbánek, Ing. Lána, Ing. Hampl. Mezinárodní Ph.D. konference včetně
posterů se uskuteční v aule rektorátu VUT v sousedství hotelu CONTINENTAL a
přednáškové sekce budou řídit: doc. Horáček, Ing. Veverka, Ing. Musilová a doc. Roučka.
Registrace účastníků bude situována v přízemí u recepce hotelu, mezipatro je rezervováno
pro doprovodnou výstavu včetně výstavy uměleckých odlitků VŠB-TU Ostrava. Společenský
večer dne 14. 11. 2006 se uskuteční od 20.15 hod. ve vinárně „U královny Elišky“ na
Mendlově náměstí v Brně s cimbálovou kapelou „Mládí z Čejče“, předcházet mu bude
vystoupení mužského vokálního kvartetu Q VOX v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na
Mendlově náměstí v Brně od 19.30 hod. a varhanní koncert. Na závěr 43. slévárenských
dnů® se uskuteční tradiční tenisový turnaj. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval VV o
zamítnutí žádosti ČSS o dotaci 43. slévárenských dnů® hejtmanem Jihomoravského kraje.
2. Průběžná zpráva o hospodaření ČSS v roce 2006 (Mgr. Urbánek)
Průběžnou zprávu o hospodaření ČSS za leden až září 2006 předložil VV tajemník ČSS Mgr.
Urbánek a zdůvodnil některé rozdíly mezi skutečnými a v rozpočtu plánovanými položkami.
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek dále předložil VV odhad výsledků hospodaření ČSS v roce
2006 a dílčí zprávu o čerpání finančních prostředků přidělených ČSS pro řešení projektu
OVOTRAIN. ČSS dosud obdržela zálohu ve výši 40 % cílové částky. Dosavadní čerpání
finančních prostředků bylo nutné vyúčtovat do 15. 10. 2006. ČSS tak učinila a zaslala
maďarským koordinátorům dílčí zprávu o řešení Projektu. Nyní lze očekávat, že ČSS obdrží
do konce roku 2006 další zálohu ve výši 30 %.
3. Schválení návrhů na ocenění členů ČSS (Mgr. Urbánek)
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil VV souhrnný přehled navržených ocenění členů ČSS
za rok 2006 rozdělený do tří skupin podle místa a data předávání těchto uznání. Při
slavnostním zahájení 43. slévárenských dnů® budou vyznamenáni tito členové ČSS:
Čestné členství:
Ing. Otto Novotný
Medaile profesora Josefa Přibyla: prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., Dr.h.c.
prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.
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Čestné uznání I. stupně:

Ing. Jan Andres
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.
Ing. Jan Tolar
Ing. Lenka Vejmělková, Ph.D.
Čestné uznání II. stupně:
Ing. Lenka Kubátová
Sekretariát ČSS obdržel další návrhy na ocenění práce členů ČSS od OV ZČ, uznání budou
předána na nejbližším zasedání OV ZČ v Plzni:
Medaile akad. Františka Píška:
Ing. Josef Belec
Ing. Ladislav Jablonský, CSc.
Ing. Jiří Ulrich
Čestné uznání II. stupně:
Josef Čada
Ing. Jindřich Kňourek
Dále tajemník ČSS Mgr. Urbánek upřesnil ocenění členů ČSS, kterým budou uznání předána
na 110. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky ve dnech 5. – 6. 12. 2006 ve Svratce:
Čestné členství:
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Medaile akad. Františka Píška:
Ing. Jiří Dokoupil
Medaile profesora Josefa Přibyla: prof. Ing. Karel Stránský, DrSc.
(místo původně schváleného Děkovného listu)
VV všechny uvedené návrhy schválil.
4. Soutěž o nejlepší studentskou práci (doc. Šenberger)
Komise pro vyhodnocení studentských prací už z větší části práce posoudila, svoji činnost
ukončí v blízké době. Vzhledem k množství a různorodosti 19 přihlášených prací bude nutné
je rozdělit nejméně do tří kategorií. Vítězné práce budou odměněny finančně v maximální
celkové výši do Kč 10.000,-, ostatní autoři obdrží poděkování za účast. V případě, že
přihlášení autoři jsou už zaměstnáni, bylo by vhodné o výsledku této soutěže a umístění
autora práce písemně informovat jeho nynějšího zaměstnavatele. Vyhodnocení se uskuteční
na valné hromadě ČSS v březnu 2007.
5. Zprávy o činnosti OK (předsedové OK)
- Předseda OK pro formovací materiály Ing. Burian informoval VV o dvou zasedáních této
OK v roce 2006. Výjezdní zasedání jsou vždy spojena s exkurzemi do sléváren. Další
oblastí je činnost tematicky zaměřených podskupin, z nichž nejlépe pracuje podskupina
Bentonity. V oblasti mezinárodní spolupráce se OK angažuje v práci mezinárodní OK
Silikátová pojiva. OK každoročně pořádá monotematicky zaměřené mezinárodní
konference, v příštím roce se připravuje už 10. ročník.
- Předseda OK pro LLG Ing. Hampl informoval VV o zasedání této OK na VŠB-TU
Ostrava v září 2006 za účasti firmy FOSECO a Pechiney a cca 25 členů OK. Další
zasedání OK je plánováno na začátek roku 2007 v Blansku.
- Předseda OK pro LKG doc. Mores uvedl, že tato OK zasedala na jaře 2006 s prezentací
firem CALAMARI a PROGELTO za účasti 51 členů OK. Tradiční podzimní zasedání se
zřejmě neuskuteční.
- Předseda OK pro tavení oceli na odlitky Ing. Martínek informoval VV o pravidelných
zasedáních OK. Komise uspořádala ve dnech 13. – 15. 9. 2006 ve Svratce 17. celostátní
konferenci „Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem“, 110. za-
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sedání OK proběhne ve dnech 5. – 6. 12. 2006, rovněž ve Svratce. OK připravuje ve
dnech 3. – 5. 10. 2007 ve Svratce „XVIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru
elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem“.
Předseda OK pro lití pod tlakem p. Smutný poslal zprávu o činnosti této OK písemně,
přečetl ji tajemník ČSS Mgr. Urbánek. OK eviduje 32 sléváren v ČR a 12 sléváren v SR a
14 individuálních členů. V roce 2006 se jarní zasedání OK uskutečnilo v ALW Industry
Olomouc a podzimní zasedání ve dnech 9. – 10. 10. 2006 v Mladé Boleslavi v Škoda
Auto Muzeum s prohlídkou slévárny Al a části montážní výroby za účasti 150 účastníků.
OK uvažuje o vydání technicko-technologické příručky pro pracovníky sléváren. Pro
příští rok se plánuje zasedání ve dnech 16. – 17. 5. 2007 ve slévárně DROP-PRESS
Čáslav a pro podzimní zasedání je předběžný příslib v DGS Systeme Liberec.
Předseda OK pro neželezné kovy Ing. Lána uvedl, že konference původně plánovaná na
rok 2006 se uskuteční až v roce 2007 s tím, že i do budoucna by měla být jednou za dva
roky. V říjnu 2006 OK uspořádala tematický zájezd do německých sléváren.
Předseda OK profesní vzdělávání prof. Elbel informoval o setkání pedagogů v rámci
mezinárodní konference SPOLUPRÁCE. Dále vyzval přítomné, aby oznámili plán
odborných akcí na rok 2007, aby bylo možné v souhrnné podobě ho publikovat ve
Slévárenské ročence® a na internetových stránkách ČSS. V této souvislosti tajemník ČSS
Mgr. Urbánek upozornil, že pro potřeby internetových stránek je zapotřebí stanovit přesné
datum konání plánované akce, protože plán je zveřejněn v podobě kalendáře a akce musí
být umístěna na konkrétní den.
Předseda OK ekonomické doc. Kafka informoval VV o pravidelných zasedáních OK, VI.
semináři „Možnosti nákladových úspor při výrobě tekuté fáze oceli a litin v českých
slévárnách“ dne 16. 3. 2006 v Uničově, IV. mezinárodní konferenci „Ekonomické
problémy při výrobě odlitků“ dne 17. 5. 2006, která se uskutečnila jako doprovodný
program veletrhu FOND-EX, 25. zasedání OK v Blansku. OK řeší Projekt VII., který by
měl být ukončen oponenturou začátkem roku 2007.

6. Zprávy o činnosti OV (předsedové OV)
- Předseda OV SČ doc. Němec uvedl, že jarní zasedání se neuskutečnilo z důvodu kolize
s veletrhem FOND-EX, další je plánováno na 7. 12. 2006 na ČVUT Praha.
- Předseda OV Královéhradeckého a Pardubického kraje Ing. Lána informoval o velmi
dobré práci OV. V říjnu 2006 OV uspořádal 14. seminář „Ekologie a slévárenství“.
7. Zprávy o činnosti poboček ČSS (předsedové poboček ČSS)
- Za omluveného předsedu pobočky ČSS při VŠB-TU Ostrava doc. Kořeného vystoupil
Ing. Lichý. Pobočka uspořádala mezinárodní konferenci SPOLUPRÁCE, která se
uskutečnila v dubnu 2006 v Rožnově pod Radhoštěm za účasti 110 účastníků. V květnu
2006 pobočka uspořádala tematický zájezd na jižní Moravu, v červnu 2006 uspořádala
„Školení pracovníků pro přípravu formovacích směsí“. Do konce roku 2006 bude
uspořádán tematický zájezd, pro příští rok se připravuje konference „Výzkum a vývoj ve
slévárenství“, plánovaná na 10. – 11. 9. 2007.
- Zprávu o činnosti pobočky ČSS při Tatra Kopřivnice písemně zaslal omluvený předseda
pobočky Ing. Jiří Kubalec. Uvedl, že výbor pobočky se v roce 2006 sešel čtyřikrát, valní
hromada pobočky se uskutečnila 13. 4. 2006. Výkonný výbor pracuje ve složení: předseda

7. Z A S E D Á N Í V Ý K O N N É H O V Ý B O R U Č S S
a 4 členové, dozorčí rada: předseda a 2 členové. Plnění plánu práce na období 2006 –
2007 probíhá dle plánu bez nedostatků, hlavní odborné činnosti jsou naplňovány přes
zástupce v OK. Hlavní akcí příštího roku bude návštěva veletrhu GIFA 2007.
8. Příprava valné hromady ČSS v roce 2007 (Ing. Šlajs)
Valná hromada ČSS se uskuteční 15. 3. 2007 v hotelu Santon v Brně. Tajemník ČSS Mgr.
Urbánek prověří možnost tohoto termínu v hotelu Santon a v INFORMÁTORu uveřejní
výzvu pro podávání návrhů kandidátů do výkonného výboru a dozorčí rady na volební období
let 2007 – 2009 do 7. 2. 2007. Tento den se uskuteční 8. zasedání VV, který návrhy posoudí a
stanoví program valné hromady.
9. Různé
- Předseda ČSS Ing. Šlajs informoval VV o prezentaci modelu financování českého
slévárenství HVB Bank v Chrudimi dne 29. 11. 2006.
- Předseda ČSS Ing. Šlajs a Ing. Musilová informovali VV o Operačním programu pro
rozvoj lidských zdrojů v Olomouckém kraji. Svaz sléváren ČR vydal k tomuto účelu
skripta, která je nutné podrobit oponentnímu řízení. Výkonný ředitel Svazu sléváren ČR
Ing. Hlavinka se obrátil na sekretariát ČSS s požadavkem na zajištění oponentury těchto
skript. Svaz sléváren ČR tuto oponenturu u ČSS objednal za smluvní částku Kč 15.000,- a
ČSS zajistí oponenty a výplatu jejich honorářů.
- Předseda ČSS Ing. Šlajs informoval VV o přípravě vydání Slévárenské ročenky® 2007.
- Ing. Tolar referoval o stavu přihlášek do učebního poměru Modelář – v letošním roce se
přihlásilo v celé ČR pouze 24 zájemců.

XI. R E P R E Z E N T A Č N Í S L É V Á R E N S K Ý P L E S
Svaz sléváren České republiky
Sdružení přesného lití
Česká slévárenská společnost
pořádají v kulturním domě RUBÍN Brno-Žabovřesky, Makovského nám. 3

3. března 2007
XI. reprezentační slévárenský ples
Začátek plesu je v 19 hodin, ukončení ve 3 hodiny. Cena vstupného je Kč 200,--. Pro dobrou
pohodu budou hrát taneční hudba SW-BAND (vedoucí Zdeněk Svoboda) a cimbálová hudba.
Očíslované stoly lze rezervovat, parkování přímo u kulturního domu RUBÍN. Možnost zajištění
ubytování, hodnotné ceny v tombole.
Objednávky zasílejte na sekretariát Svazu sléváren České republiky, Technická 2, 616 00 Brno,
tel.: 541 142 62, fax: 541 142 644, e-mail: svaz@svazslevaren.cz, dir@svazslevaren.cz

SLÉVÁRENSKÉ AKCE V ROCE 2007
Leden:

Oponentura Projektu VII. OK ekonomické
24. 1. 2007, Brno

Únor:

8. zasedání výkonného výboru ČSS
7. 2. 2007, Brno
111. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
20 – 21. 2. 2007, Svratka

Březen:

XI. reprezentační slévárenský ples
3. 3. 2007, Brno
VII. seminář „Nákladovost výroby formovacích směsí“
6. 3. 2007, Roudnice nad Labem
26. zasedání OK ekonomické
6. – 7. 3. 2007, Roudnice nad Labem
6. mezinárodní kongres Aluminium 2000
13. – 17. 3. 2007, Florencie, Itálie (bližší informace: www.aluminium2000.com)
Z 2007 – Die Zuliefermesse – subdodavatelský veletrh – komponenty, díly,
součástky
14. – 16. 3. 2007, Lipsko, Německo (bližší informace: www.zuliefermesse.de)
Valná hromada České slévárenské společnosti
15. 3. 2007, hotel Santon, Brno
Zasedání Podskupiny pro bentonitové formovací směsi
20. – 21. 3. 2007, SKS Krnov

Duben:

FOR INDUSTRY – veletrh strojírenských technologií
FOR INDUSTRY – veletrh strojů, zařízení a technologií pro povrchové
úpravy
11. – 13. 4. 2007, Praha (bližší informace: www.abf.cz)
Hannover Mess Industrie
16. – 20. 4. 2007, Hannover, Německo
Mezinárodní konference „Formovací materiály – novinky“
17. – 18. 4. 2007, Žďár nad Sázavou

SLÉVÁRENSKÉ AKCE V ROCE 2007
2. mezinárodní veletrh slévárenských výrobků a služeb LIVARSTVO
17. – 20. 4. 2007, Celje, Slovinsko (bližší informace: www.ce-sejem.si)
51. rakouské slévárenské dny
19. – 20. 4. 2007, Steyr, Rakousko
Květen:

Zasedání OK pro lití pod tlakem
16. – 17. 5. 2007, DROP-PRESS Čáslav

Červen:

112. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
7. – 8. 6. 2007, Svratka
Mezinárodní slévárenský veletrh GIFA
12. – 16. 6. 2007, Düsseldorf, Německo

Září:

Konference „Výzkum a vývoj ve slévárenství“
10. – 11. 9. 2007, VŠB-TU Ostrava
47. mezinárodní slévárenská konference
12. – 14. 9. 2007, Portorož, Slovinsko (bližší informace: www.drustvolivarjev.si/Foundry)

Říjen:

XVIII. celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny
s kuličkovým grafitem
3. – 5. 10. 2007, Svratka
113. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
3. – 5. 10. 2007, Svratka
44. slévárenské dny®
16. – 17. 10. 2007, Brno (bližší informace: www.slevarenska.cz)
10. mezinárodní veletrh MATERIALICA 2007
16. – 18. 10. 2007, Mnichov, Německo (bližší informace: www.materialica.com)

Listopad:

15. seminář „Ekologie a slévárenství“
14. – 15. 11. 2007, Hradec Králové

Prosinec:

114. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
6. – 7. 12. 2007, Svratka

NÁVRH KANDIDÁTA
Pro volby do vrcholových orgánů České slévárenské společnosti na funkční období 2007 – 2009
navrhuji:
Jméno, příjmení, tituly:

……………………………………………………………………….

Adresa:

……………………………………………………………………….

Telefonní číslo:

……………………………………………………………………….

E-mail:

……………………………………………………………………….

Zaměstnavatel:

……………………………………………………………………….

Funkce v zaměstnání:

……………………………………………………………………….

Kandidát (označte křížkem):

do výkonného výboru ČSS
do dozorčí rady ČSS

Stručná charakteristika:

□
□

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podpis kandidáta vyjadřující souhlas s přijetím funkce:

……………………………………….

NÁVRH KANDIDÁTA
Pro volby do vrcholových orgánů České slévárenské společnosti na funkční období 2007 – 2009
navrhuji:
Jméno, příjmení, tituly:

……………………………………………………………………….

Adresa:

……………………………………………………………………….

Telefonní číslo:

……………………………………………………………………….

E-mail:

……………………………………………………………………….

Zaměstnavatel:

……………………………………………………………………….

Funkce v zaměstnání:

……………………………………………………………………….

Kandidát (označte křížkem):

do výkonného výboru ČSS
do dozorčí rady ČSS

Stručná charakteristika:

□
□

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Podpis kandidáta vyjadřující souhlas s přijetím funkce:

……………………………………….

