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Česká slévárenská společnost
dovoluje si Vás pozvat na svoji valnou hromadu,
která se uskuteční
dne 15. května 2008
od 11.30 hod.
na Výstavišti v Brně, v Kongresovém centru Brno, a.s., sál B
Srdečně zve předseda výkonného výboru

Ing. Jan Šlajs
© 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.
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Valnou hromadu bude řídit Ing. Jan Tolar.
Program valné hromady:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise
3. Zprávy:

- o plnění usnesení z poslední valné hromady ČSS a o činnosti za uplynulé období
(předseda ČSS Ing. Šlajs)
- o hospodaření ČSS za rok 2007 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2008 (hospodář
ČSS Ing. Levíček)
- dozorčí rady ČSS za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2007
(předseda ČSS Ing. Střítecký)

4. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a
organizací, informace o přípravě Světového technického fóra 2009 a 46. slévárenských dnů®
5. Ocenění práce členů ČSS
6. Vyhodnocení diplomových prací studentů VŠ
7. Návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr jednání

4. 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
VV se sešel na svém 4. zasedání dne 28. 2. 2008 na sekretariátě ČSS v Brně. Zasedání se
zúčastnilo 11 členů VV a 2 členové dozorčí rady. 4 členové VV se řádně omluvili. Přítomné
přivítal předseda ČSS Ing. Šlajs a pověřil tajemníka ČSS Mgr. Urbánka řízením zasedání podle
programu uvedeného v pozvánkách. Po kontrole úkolů a zprávě o činnosti sekretariátu ČSS se
výkonný výbor projednal následujícími otázky:
1. Zpráva o přípravě 45. slévárenských dnů® 2008
Ing. Sedlák se z důvodu nemoci ze zasedání omluvil a poslal písemnou zprávu o stavu
příprav 45. slévárenských dnů®, které se uskuteční ve dnech 13. – 16. 5. 2008 v Brně
v Kongresovém centru jako hlavní doprovodný program veletrhu FOND-EX spolu s 5.
mezinárodní Ph.D. konferencí. Zpráva uvádí aktuální počet zájemců o aktivní vystoupení na
konferenci a na Ph.D. konferenci. Někteří vystavovatelé mají ovšem zájem pouze o účast na
„slévárenském galavečeru“ ve vinárně U královny Elišky. Cena vstupenky na tento večer
byla stanovena na Kč 850,-. O tuto akci je poměrně velký zájem. Vystavovatelé, kteří
tradičně pořádali při příležitosti veletrhu FOND-EX firemní večírky, „slévárenský galavečer“
vítají jako jistou alternativu svých dřívějších večírků, kam si mohou pozvat také své klienty a
partnery bez nutnosti podobnou akci sami organizovat. Předseda ČSS Ing. Šlajs připravil
písemnou výzvu vystavovatelům na veletrhu FOND-EX, která vysvětluje záměr a účel
letošních 45. slévárenských dnů®. Průběh konference bude zaznamenán jako videonahrávka,
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která bude přednášejícím, účastníkům konference a dalším zájemcům k dispozici po
skončení veletrhu. Předseda ČSS Ing. Šlajs požádal doc. Horáčka o pomoc při zajištění účasti
zahraničních čestných hostů na 45. slévárenských dnech®. V tištěné a elektronické podobě
byla publikována I. informace o 45. slévárenských dnech®, pozvánky s programem budou
připraveny koncem března 2008.
2. Příprava veletrhu FOND-EX 2008
Předseda ČSS Ing. Šlajs informoval o společném stánku ČSS se Svazem sléváren ČR na
veletrhu FOND-EX 2008 v pavilonu Z, kde bude možné sledovat průběh 45. slévárenských
dnů® z Kongresového centra v přímém přenosu.
3. Zpráva o průběhu 68. světového slévárenského kongresu v Chennai
Doc. Horáček informoval o své návštěvě 68. SSK v Indii. O jeho průběhu referoval
s využitím fotodokumentace. V rámci kongresu se uskutečnilo zasedání exekutivy WFO,
která zvolila doc. Horáčka prezidentem WFO pro rok 2009. Členové výkonného výboru ČSS
doc. Horáčkovi gratulovali ke zvolení do této nejvyšší funkce ve WFO.
4. Zpráva o přípravě Světového technického fóra 2009 v Brně
Doc. Horáček představil internetovou prezentaci WTF (Světového technického fóra) 2009
v Brně (www.wtf2009.cz). Celou akci nazval Světové slévárenské dny, které se skládají ze
Světového technického fóra, 46. slévárenských dnů® s doprovodnou výstavou a 6.
mezinárodní Ph.D. konferencí. Tuto prezentaci představil na 68. SSK v Chennai včetně
propagačního videosnímku o Brně. Doc. Horáček dále upřesnil časový program WTF, do
kterého je zahrnuta i přehlídka ohňostrojů na brněnské přehradě. Tajemník ČSS Mgr.
Urbánek předložil předsedovi ČSS Ing. Šlajsovi k podpisu dopis ministrovi průmyslu a
obchodu Ing. Martinu Římanovi se žádostí o převzetí záštity nad konáním WTF.
4. Zpráva o hospodaření ČSS za rok 2007 a rozpočet ČSS na rok 2008
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil výkonnému výboru zprávu o hospodaření ČSS za rok
2007 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV vedených sekretariátem ČSS. Výsledek
hospodaření je záporný a představuje částku Kč 83.693,43. Jednotlivé položky v porovnání
s plánovaným rozpočtem nevykazují žádné významné disproporce. VV vzal zprávu o
hospodaření ČSS v roce 2007 na vědomí. Dále tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil
výkonnému výboru návrh rozpočtu ČSS na rok 2008. Návrh je vyrovnaný a v obou oddílech
obsahuje částky Kč 1.950.000,-. Doc. Horáček připomněl skutečnost, že ČSS dosud
neobdržela poslední finanční částku za řešení projektu OVOTRAIN, která by podle kontraktu
měla být ve výši EUR 9.900,-, pokud bude vyplacena v plné výši. Současně upozornil na to,
že na valné hromadě WFO v Chennai byl pro rok 2009 zvolen prezidentem WFO, z čehož mu
vyplývají povinnosti zúčastňovat se zasedání exekutivy WFO již v roce 2008. S tím budou
spojeny vyšší výdaje na mezinárodní činnost, než je dosud v návrhu rozpočtu na rok 2008
plánováno. VV vzal návrh rozpočtu ČSS na rok 2008 na vědomí s tím, že před valnou
hromadou ČSS, která se uskuteční 15. 5. 2008 v Kongresovém centru Brno jako součást
veletrhu FOND-EX, výkonný výbor návrh rozpočtu ještě přehodnotí. Předseda ČSS Ing. Šlajs
v této souvislosti připomněl svoje jednání o zapojení ČSS do projektu EU v oblasti
vzdělávání s možností přidělení financí na tyto aktivity.
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5. Výsledky soutěže o nejlepší studentskou práci
Za nemocného předsedu hodnotitelské komise doc. Šenbergera referoval tajemník ČSS Mgr.
Urbánek a informoval VV o výsledcích soutěže o nejlepší studentskou práci. Z přihlášených 7
diplomových prací (5 VUT Brno, 2 VŠB-TU Ostrava) je pořadí na prvních místech
následující:
1. místo: Zedníček, S.: Výroba těžkých odlitků z vysokolegovaných litin (VUT Brno)
2. místo: Valenta, J.: Náhrada montánních vosků za vosky syntetické ve slévárně
Kdynium, a.s. (VUT Brno)
3. místo: Pálka, S.: Přínosy filtrace ocelových odlitků v podmínkách Slévárny Hulín
(VUT Brno)
VV rozhodnutí hodnotitelské komise schválil a odsouhlasil finanční odměny vítězům soutěže
ve výši Kč 3.000,- za 1. místo, Kč 2.000,- za 2. místo a Kč 1.000,- za 3. místo. VV pověřil
tajemníka ČSS Mgr. Urbánka, aby vítěze soutěže o výsledcích informoval a pozval je na
valnou hromadu ČSS, která se uskuteční v rámci veletrhu FOND-EX, kde jim budou předána
čestná uznání, a vyřídil s nimi výplatu schválených finančních odměn.
6. Různé
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil výkonnému výboru návrhy na ocenění práce,
které obdržel od OV ZČ a OK pro lití pod tlakem. VV schválil udělení následujících
ocenění:
čestné uznání I. stupně: Ing. Miloslav Pavlas
čestné uznání II. stupně: Ing. Vladimír Barci
Vladimír Drdáček
Ing. Jan Král
Ing. David Kvapil
děkovný list:

-

-

Vlastimil Šmolík
Ing. Jiří Ticha
Ing. Jiří Valenta

Čestná uznání navržená OV ZČ budou předána na zasedání OV ZČ v Plzni, ostatní na
valné hromadě ČSS 15. 5. 2008 v Kongresovém centru Brno. Ing. Lána informoval o
návrhu plaket k vyšším stupňům ocenění ČSS a upřesnil jejich podobu. Plakety budou
vyrobeny v SaM Nové Ransko.
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil VV žádost doc. Roučky z VUT Brno o souhlas
ČSS s užíváním slévárenského znaku na internetových stránkách odboru slévárenství
Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství VUT Brno. Výkonný
výbor této žádosti vyhověl a pověřil tajemníka ČSS Mgr. Urbánka uzavřením písemné
smlouvy s Ústavem strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství VUT Brno.
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval VV o změně zákona o sdružování občanů,
podle které není nutné, aby ČSS ke svému názvu připojila označení „občanské
sdružení“.

SLÉVÁRENSKÁ ROČENKA® 2008
Česká slévárenská společnost vydává již 35. ročník Slévárenské ročenky® 2008. První část
přinese jako již obvykle informace o dění v České slévárenské společnosti, Světové slévárenské
organizaci WFO, Svazu sléváren ČR, Svazu modeláren ČR a Sdružení přesného lití, včetně
aktualizovaných seznamů členských základen těchto společností; nebude chybět ani Roční výkaz
slévárenství za rok 2006. Odborná část je tentokrát zaměřena monotematicky a budou ji tvořit
ČSN týkající se následujících kovových slitin na odlitky:
1. Litiny s kuličkovým grafitem
2. Litiny s lupínkovým grafitem
3. Temperované litiny
4. Speciální litiny
5. Uhlíkové oceli
6. Nízkolegované a středně legované oceli
7. Vysokolegované oceli
8. Slitiny mědi – bronzy
9. Slitiny mědi – mosazi
10. Slitiny niklu a zinku
11. Slitiny hliníku
Cena publikace činí Kč 300,-, pro odběratele v ČR se připočítává 9 % DPH, pro odběratele ze SR
poštovné a balné (cca Kč 250,-). Slévárenskou ročenku® 2008, ale i ročníky předchozí (za cenu
Kč 100,-) objednávejte na adrese sekretariátu ČSS nebo elektronicky (slevarenska@volny.cz).
Česká slévárenská společnost
Divadelní 6
p.s. 134
657 34 Brno

ŘÁDNÁ DOVOLENÁ TAJEMNÍKA ČSS
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek upozorňuje, že v termínu

od 19. 5. 2008 do 30. 5. 2008
bude čerpat řádnou dovolenou. Provoz sekretariátu proto bude v této době omezen jen na příjem
poštovních zásilek. V této souvislosti připomíná, že i v týdnu předchozím, tj. od 12. 5. do 16. 5.
2008, v době konání veletrhu FOND-EX, bude působit na brněnském Výstavišti, resp.
v Kongresovém centru Brno na 45. slévárenských dnech®.

45. SLÉVÁRENSKÉ DNY®
Vážené dámy, vážení pánové,
v letošním roce jsme byli požádáni BVV (brněnským výstavištěm), abychom v rámci
slévárenského veletrhu FOND-EX 2008 uspořádali jako jediný doprovodný program mezinárodní
konferenci 45. slévárenské dny®.
Česká slévárenská společnost se rozhodla, že tuto nabídku přijme a nebude dále v roce konání
veletrhu FOND-EX organizovat samostatné Slévárenské dny®. Dospěli jsme k názoru, že dvě
akce v jednom roce je příliš mnoho a je nutné všem šetřit náklady a čas.
V letošním roce se jedná o premiéru, která potvrdí náš záměr, nebo se ukáže, že tato cesta není
optimální a je potřeba Slévárenské dny® organizovat standardním a ověřeným způsobem.
Slévárenské dny® při veletrhu FOND-EX budou zaměřeny více komerčně a v mezidobí více
teoreticky-informativně.
Abychom zajistili důstojný průběh 45. slévárenských dnů®, vyzýváme přednášející,
aby informovali a zároveň pozvali své stávající i potenciální zákazníky na svoji prezentaci.
Podstupujeme totiž riziko, že návštěvníci veletrhu FOND-EX budou příliš rozptýleni a
Slévárenské dny® pro ně nebudou prioritní.
Abychom si nemuseli dělat během prezentace poznámky a byli schopni zaregistrovat některé
velmi rychle prezentované tabulky a grafy, zajistíme technickou nahrávku každé prezentace,
která bude připojena ke standardní prezentaci a spolu budou uvedeny v CD sborníku, který bude
rozesílán po 45. slévárenských dnech®. Tím bude zajištěno, že majitel sborníku bude mít
maximum informací.
Dále budeme organizovat ve středu 14. 5. 2008 v prostorách vinárny U KRÁLOVNY ELIŠKY
"Slévárenský galavečer", na který si vystavovatelé na veletrhu FOND-EX a přednášející na 45.
slévárenských dnech® mohou pozvat své významné obchodní partnery. Tímto způsobem Vám
chceme pomoci vyřešit časový problém Vašich partnerů, kteří v rámci veletrhu FOND-EX
dostávají i několik pozvánek na jeden večer a v této časové tísni si ale mohou vybrat pouze jedno
pozvání a ostatním se musí s lítostí omluvit.
Doufám, že z mé krátké informace je patrné, že se letos s velikou mírou rizika pokoušíme o nové
schéma Slévárenských dnů®. Proto Vám nabízíme aktivní účast na této akci. Tím můžete přispět
k popularizaci vlastní firmy a zároveň podpořit spolkovou činnost českých slevačů.
Po dohodě s BVV má každý, kdo si zakoupí vstupenku na veletrh FOND-EX 2008,
volný přístup na 45. slévárenské dny®.
Děkuji Vám za pochopení a jsem připraven Vám odpovědět na všechny dotazy a vysvětlit
nejasnosti.
Ing. Jan Šlajs
předseda České slévárenské společnosti

