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Předsednictvo valné hromady:
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prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

 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.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČSS
Poznámka: Přípravu valné hromady řídil předseda ČSS Ing. Jan Šlajs. Všem členům ČSS
bylo umožněno volit nejvyšší org án y ČSS, a tak se ak tiv ně p odílet na čin nosti Sp olečnosti.
K zajištění tohoto úkolu byl aktualizován volební řád, který určuje postup voleb. Členové
ČSS ho obdrželi jako součást INFORMÁTORu č. 58 dle užívaného adresáře, který zajišťuje
informovanost celé členské základny. Současně byla rozeslána pozvánka a program valné
hromady, hlasovací lístky, návratky, pověření k zastupování a seznam kandidátů do
výkonného výboru a dozorčí rady.
1. Zahájení a schválení programu jednání
Jednání valné hromady řídil Ing. Hanus. Přivítal přítomné členy ČSS a hosty valné
hromady a představil zbývající členy předsednictva valné hromady, a to předsedu ČSS
Ing. Jana Šlajse a místopředsedu ČSS a prezidenta Světové slévárenské organizace WFO
prof. Ing. Milana Horáčka, CSc. Poté seznámil plénum s návrhem programu jednání valné
hromady. Ing. Král vystoupil s návrhem změnit program jednání valné hromady tak, aby
volby do výkonného výboru a dozorčí rady proběhly až v závěru valné hromady, aby
přítomní členové ČSS měli možnost blíže se seznámit s kandidáty. Předsedající Ing.
Hanus nechal o tomto návrhu hlasovat. Výsledek hlasování (12 delegátů pro, 13 delegátů
proti) potvrdil program jednání valné hromady podle původního návrhu.
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, schválení volebního řádu ČSS, zpráva
mandátové komise
Valná hromada zvolila jednotlivé pracovní komise ve složení:
mandátová:
Mgr. Urbánek – předseda, Ing. Širůček, Ing. Veselý – členové
volební:
Ing. Krňávek – předseda, Ing. Figala, paní Jelínková – členové
Ing. Tolar – předseda, doc. Hampl, Ing. Lána – členové
návrhová:
Předseda volební komise Ing. Krňávek seznámil přítomné s volebním řádem ČSS, který
valná hromada schválila. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Mgr. Urbánek
a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 38 členů ČSS s právem hlasovacím,
z nichž někteří u prezence odevzdali pověření k zastupování od dalších 17 členů
Společnosti. Celkem tedy mohlo volit 55 členů ČSS. Dále informoval, že na valné
hromadě jsou přítomni 4 hosté.
3. Volba výkonného výboru a dozorčí rady ČSS
Před vlastními volbami podal informaci o průběhu voleb předseda volební komise Ing.
Krňávek, který představil účastníkům valné hromady kandidáty do výkonného výboru a
dozorčí rady v abecedním pořadí. Poté proběhly tajné volby. Po jejich ukončení převzala
volební urnu volební komise a ujala se zpracování volebních výsledků. Po předběžném
vyhodnocení volebních lístků se přistoupilo ke sčítání hlasů.
4. Předání ocenění vyznamenaným členům ČSS
Tajemník ČSS Mg r. Urbánek představil delegátům valné hromady vyznamenané členy
ČSS, které navrhl k ocenění předseda OK ekonomické doc. Kafka. Čestné uznání II.
stupně obdrželi: Ing. Dušan Doupovec, Miroslav Herzán, Ing. Břetislav Pělucha a Ing.
Pavel Veselý.
5. Zprávy:
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2008
Zprávu podal předseda ČSS Ing. Šlajs. V úvodu zhodnotil plnění úkolů z usnesení
z poslední valné hromady v roce 2008. Valná hromada České slévárenské společnosti
tehdy uložila výkonnému výboru:
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 všem organizátorům odborných akcí pod hlavičkou ČSS provést kalkulaci
připravovaných akcí a nechat ji schválit tajemníkem ČSS;
Pro některé odborné akce sestavuje rozpočet přímo tajemník ČSS, v mnoha dalších
případech garanti odborných akcí sestavují jejich rozpočty po konzultaci s
tajemníkem ČSS a ve zbytku případů se tajemník sám zajímá o to, jakým způsobem
se rozpočet akce připravuje a v případě potřeby sjednává nápravu.
 výkonnému výboru projednat zapojení sléváren do financování ČSS.
Tento úkol není bezezbytku splněn. Jedná se dlouhodobý úkol. Od podzimu 2008
však nebyla vhodná doba pro jednání s vedením sléváren a dodavateli
slévárenských surovin a zařízení o navýšení finanční účasti v ČSS, a to vzhledem
k problémům s odbytem a poklesu obratu většiny firem do dalšího volebního
období.
V další části svého vystoupení Ing. Šlajs uvedl, že období od poslední valné hromady
bylo pro naši Společnost velmi činorodé až hektické, protože mimo obvyklé národní
akce se konalo Světové technické fórum WTF 2009 spolu s historicky prvními
mezinárodními a 46. národními Slévárenskými dny® doplněnými mezinárodní PhD
konferencí. WTF 2009 včetně doprovodného programu se svým rozsahem a příznivou
odezvou právem zařadilo mezi slévárenské kongresy konané v minulosti. K úspěchu
akce přispěl i její organizátor TA SERVICE a hlavně Ing. Hana Bezděková z této
agentury, která odvedla velký kus nelehké a někdy i hodně náročné práce. Ing. Šlajs
osobně poděkoval prof. Horáčkovi a jeho manželce za to, že ve spolupráci s ostatními
zúčastněnými zorganizovali a ve finále úspěšně zrealizovali vše, co program WTF
obsahoval, a valné hromadě předložil návrh, aby se RNDr. Ladislava Horáčková,
Ph.D., stala čestným členem ČSS. Valná hromada tento návrh schválila.
Ing. Šlajs dále připomněl významná životní výročí zasloužilých členů ČSS v roce
2009 a jmenoval letošní jubilanty v pořadí, v jakém v tomto roce svoje narozeniny
oslavili: Ing. Zdeněk Král, CSc., Ing. Josef Sedlák, CSc., Ing. Alois Neudert, Ph.D.,
Ing. Ivan Pavlík, CSc., prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., a paní Jaroslava Kühnelová.
Ing. Šlajs také zhodnotil práci odborných komisí a vyjádřil s ní svoji spokojenost.
Uvedl, že tento systém je velice dobrý. Jen v roce 2009 již bylo nebo bude uspořádáno
celkem 23 odborných akcí. Činnost OK je velmi bohatá a pro většinu členů vytváří
prostor pro vlastní odborný růst. Příkladem dobré práce je OK 12 Ekonomická, kde
členové od začátku světové hospodářské krize mapují situaci v českém slévárenství a
zajišťují informace o vývojových trendech. Metodika „Jak se chovat v krizovém
období“ vyšla tiskem v Informátoru č. 56 v únoru 2009 pod názvem „Slévárna a
světová hospodářská krize aneb oslovení pracovníků českých sléváren“. Obdobná
situace je i v ostatních OK, které dle své specializace informují českou slévárenskou
veřejnost o nových poznatcích a vývojových trendech v oboru.
Co se nedaří, je získání finančních prostředků EU na vzdělávání. Neprošel ani projekt
Svazu sléváren ČR, na kterém jsme měli participovat. V tuto chvíli zatím není v tomto
směru ani jediný projekt, který by umožnil čerpání finančních prostředků a posílil
rozpočet ČSS. V posledním volebním období se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet,
ale bez finanční rezervy. Avšak v dalším období může být ekonomická situace v ČSS
složitější, protože situace ve slévárnách není dobrá. Udržení finanční rovnováhy ČSS
bude hlavním úkolem pro nového předsedu, nový výkonný výbor, ale i každého člena
ČSS. Ing. Šlajs vyzval předsedy OK a organizátory odborných akcí k takové kalkulaci
jejich rozpočtů, aby efektivnost akcí byla pokud možno maximální. V dnešní ekono-

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČSS
micky složité době se musíme zaměřit především na kvalitu a pro slévárny odborně
přitažlivý obsah pořádaných akcí. Jejich účastníci by měli pochopit objektivní snížení
nákladů a rozumné navýšení vložného jako určitou kompenzaci za zvýšení obsahové
kvality seminářů, konferencí a zasedání.
Slévárenské dny® 2010 a 2011 budou pravděpodobně uspořádány tradiční formou a
úkolem nového výkonného výboru bude rychle stanovit termín jejich 47. ročníku a
zvolit přípravný výbor. Váhání se stanovením formy a termínu Slévárenských dnů®
2010 bylo způsobeno nejistotou s konáním veletrhu FONDEX. Novou informací je
skutečnost, že FONDEX 2010 nebude uspořádán jako samostatný veletrh v jarních
měsících příštího roku, ale bude to úzce specializovaná výstava jako součást
podzimního Strojírenského veletrhu. Slévárenské dny® jako jeho doprovodný program
by asi nesplnily naše očekávání ani očekávání účastníků a sponzorů.
V uplynulém volebním období jsme vydali Slévárenské ročenky® 2008 a 2009. Ročník
2008 přijali naši členové velmi dobře a jeho náklad je rozebrán. Ročenka 2009 byla
pojata jako doprovodná tiskovina WTF 2009 a věnuje se především historii spolkové
činnosti českých a československých slevačů. Obsahovou náplní Ročenek 2010 a 2011
budou výpisy z nemateriálových norem platných v ČR pro oblast slévárenství
obdobného charakteru, jako výpisy z norem materiálových v Ročence 2008.
V závěru svého vystoupení předseda ČSS Ing. Šlajs uvedl, že v dalším volebním
období je nutné zabezpečit ČSS ekonomicky tak, aby mohla bez výrazných problémů
naplňovat své základní poslání.
-

o hospodaření ČSS v roce 2008 a návrh rozpočtu na rok 2009
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2008 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2009 přednesl
tajemník ČSS Mg r. Urbán ek . ČSS v roce 2008 hospodařila s příjmy ve výši Kč
2.281.092,50 a výdaji ve výši Kč 2.096.722.60. Vytvořila tak zisk ve výši Kč
184.369,60. Skutečný zůstatek finančních prostředků ČSS k 31. 12. 2008 byl Kč
611.635,27. Návrh rozpočtu ČSS na rok 2009 projednalo na svém 4. zasedání
předsednictvo ČSS. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a příjmy i výdaje jsou
plánovány ve výši Kč 1.500.000,-.

-

dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2004
Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Střítecký. Dozorčí rada pracovala ve
složen í: p rof. Elb el, Ing . Hirsch a Ing . Střítecký. Na sv ých zasedán ích se věnovala
rozboru dílčích výsledků hospodaření a opatřením k udržení vyrovnaného rozpočtu.
Dozorčí rada konstatovala, že tento záměr byl v roce 2008 splněn. Zabývala se také
stavem členské základny ČSS, který se v posledních letech nemění, a hrazením
členských příspěvků. Doporučila VV usilovat o zvýšení počtu kolektivních členů.
Dozorčí rada se seznámila s výsledky inventarizace majetku ve vlastnictví ČSVTS a
sama provedla inventarizaci majetku ve vlastnictví ČSS. V této oblasti neshledala
žádné závady. Velkou pozornost věnovala stavu příprav WTF 2009 a ocenila zdárný
průběh této stěžejní slévárenské akce. Dozorčí rada v uplynulém období neobdržela
žádnou stížnost a celkovou činnost ČSS hodnotí jako úspěšnou, zvláště pak prezentaci
ČSS při pořádání WTF 2009 s významným osobním přínosem prof. Horáčka. Dozorčí
rada doporučila delegátům valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS za období od
poslední valné hromady a zprávu o hospodaření za rok 2008 včetně rozpočtu na rok
2009. V závěru zprávy Ing. Střítecký poděkoval jménem dozorčí rady všem, kteří se
na úspěšné činnosti Společnosti v uplynulém období podíleli.
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6. Návrh na úpravu Stanov ČSS a výše členských příspěvků
Předsednictvo ČSS se zabývalo situací, kdy dochází ke kombinaci individuálního a
kolektivního členství v ČSS. V zájmu zachování dosavadních výhod individuálního člena
navrhlo valné hromadě schválit doplnění Stanov ČSS v Článek 3, bod e/ větou:
„Individuální člen Společnosti, který je současně zaměstnancem kolektivního člena
Společnosti, hradí individuální členský příspěvek ve výši 50 % jeho základní sazby.“
Další navrhovanou úpravou Stanov ČSS je doplněk Článku 3.5 „Členství ve Společnosti
zaniká“ o nový bod c/ „zánikem kolektivního člena“ s tím, že ostatní tři body zůstanou
zachovány pouze s posunutím značení d/ až f/. Kromě toho předsednictvo také doporučilo
předložit valné hromadě ke schválení následující úpravu výše členských příspěvků ČSS:
Kč
100,individuální člen bez výdělku (student, doktorand, důchodce)
Kč
100,výdělečně činný individuální člen – zaměstnanec kolektivního člena
Společnosti
Kč
200,výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí
státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
Kč
300,individuální zahraniční člen
Kč 10.000,minimální příspěvek kolektivního člena
7. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí
a organizací, informace o průběhu WTF 2009 a přípravě 47. slévárenských dnů®
v roce 2010
V diskuzi vystoupili:
-

Prof. Horáček seznámil přítomné s průběhem a výsledky WTF 2009. Uvedl, že tuto
akci navštívilo 480 účastníků. Hospodářský výsledek činí cca Kč 200.000,- zisk pro
ČSS. WTF 2009 bylo vysoce hodnoceno i na úrovni exekutivy WFO. Podrobná
zpráva o průběhu této akce byla publikována v časopise Slévárenství č. 7-8/2009, s.
237. Prof. Horáček dále informoval o aktuální situaci ve WFO a odborných akcích
připravovaných pro nejbližší období.

-

Ing. Sedlák kritizoval špatnou informovanost a komunikaci s pořadateli 69. světového
slévárenského kongresu v Číně v roce 2010 a informoval o činnosti OK 05
technologické.

-

Doc. Hampl informoval o činnosti OK 02 pro LLG a přípravě VI. výroční konference
firmy METOS dne 12. 11. 2009 v Chrudimi, kde proběhne společné zasedání OK 02
pro LLG, OK 03 pro LKG a OK 05 technologické.

-

Doc. Kafka, předseda OK 14 ekonomické, informoval o aktivitách této OK při řešení
Projektů. OK se schází pravidelně, každoročně pořádá Ekonomický seminář a jednou
za dva roky Ekonomickou konferenci.

-

Ing. Lána informoval o činnosti OV Královéhradeckého a Pardubického kraje, OK 07
pro neželezné kovy a OK 10 pro životní prostředí a pozval přítomné na 17. seminář
Ekologie a slévárenství, který se uskuteční 11. – 12. 11. 2009 v Hradci Králové.

-

Doc. Mores omluvil nepřítomnost doc. Němce, předsedy OV SČ, a informoval o
aktivitách v této oblasti. Dále pak referoval o činnosti OK 03 pro LKG.

-

Ing. Lichý, předseda Pobočky ČSS při Katedře slévárenství VŠB-TU Ostrava,
informoval o činnosti v tomto regionu za uplynulé období.

-

Doc. Roučka informoval o činnosti Pobočky ČSS při Odboru slévárenství VUT Brno.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČSS
-

Doc. Šenberger v zastoupení předsedy OK 04 pro tavení oceli na odlitky Ing. Martínka
informoval o pravidelných zasedáních této OK a její bohaté činnosti.

-

Prof. Elbel, předseda OK 12 profesní vzdělávání, uvedl, že tato OK v posledním
období nevyvíjí žádnou činnost a navrhl její zrušení. Dále pak vystoupil s návrhem,
ab y d ošlo k e změně Stanov ČSS v tom smyslu, aby kolektivní člen ČSS měl právo
jednoho hlasu při hlasování na valné hromadě Společnosti.

-

Ing. Hlavinka referoval o aktivitách Svazu sléváren ČR a jejich propojení s činností
ČSS. Poděkoval také členům ČSS za spolupráci se Svazem sléváren ČR.

-

Ing. Král apeloval na zástupce firem, aby se více zaměřili na „hodnotu“ svých
zaměstnanců ve smyslu systematického vzdělávání pracovníků a podpořili tím hlavní
poslání ČSS, zvláště v období hospodářské krize.

-

Mgr. Urbánek vysvětlil některé nejasnosti v souvislosti s uplatňováním Směrnice č.
2/2005 pro vedení podúčtů OK a OV ČSS a účtování jimi pořádaných odborných akcí.

-

Ing. Šlajs podpořil názor tajemníka ČSS Mgr. Urbánka na systém vedení podúčtů OK
a OV ČSS a účtování jimi pořádaných odborných akcí a vyslovil se pro zachování a
uplatňování Směrnice č. 2/2005.

8. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb
Předseda volební komise Ing. Krňávek konstatoval, že volby proběhly řádně a z 55
odevzdaných hlasovacích lístků byl pouze 1 neplatný. Výsledky voleb byly následující:
-

pro výkonný výbor:
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Ing. Aleš Hanus
prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Ing. Václav Krňávek
Ing. Ivo Lána
Ing. Petr Lichý, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Iveta Musilová
Ing. Veronika Nykodýmová
Ing. Jan Šlajs
Ing. Jan Tolar
Mgr. František Urbánek
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

-

pro dozorčí radu:
Ing. František Hirsch
Ing. Zdeněk Ondráček
Ing. František Střítecký

počet hlasů:
43
47
43
45
50
44
47
47
43
49
49
48
44
48
53
50

9. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady
Protože na funkci předsedy ČSS kandidoval pouze jeden kandidát, bylo valné hromadě
navrženo upustit od tajných voleb a volit aklamačně. Valná hromada tento návrh
schválila. Jednohlasně pak byl předsedou ČSS zvolen Ing. Jan Šlajs na dvouleté funkční
období. Obdobně proběhla i volba předsedy dozorčí rady a jejím předsedou na dvouleté
funkční období byl jednohlasně zvolen Ing. František Střítecký.
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10. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr
jednání
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing. Tolar. Po
drobných úpravách a doplnění předneseného návrhu valná hromada usnesení schválila.
Znovu zvolený předseda ČSS Ing. Šlajs poděkoval odstupujícím členům VV a dozorčí
rady za dosavadní práci. Poté předsedající Ing. Hanus poděkoval přítomným za účast na
jednání valné hromady a za její důstojný průběh a rozloučil se s nimi.

47. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2010
47. slévárenské dny® s doprovodnou výstavou a 7. mezinárodní PhD konferencí
se uskuteční 23. – 24. června 2010 v hotelu Continental v Brně
MOŽNOSTI AKTIVNÍ ÚČASTI
A/ PŘEDNÁŠKA
A I-1 komerční, 15 min.
A I-2 komerční, 30 min.
A II-1 prezentace vědecko-výzkumných institucí a VŠ

Kč 3 000 / EUR 120
Kč 5 000 / EUR 200
zdarma

B/ POSTER
B I komerční
B II prezentace vědecko-výzkumných institucí a VŠ

Kč 4 000 / EUR 160
zdarma

C/ INZERCE
V české verzi pozvánky - C I černobílá, formát A5
- C II barevná, formát A5
Ve sborníku anotací PhD - C III černobílá, formát A5
- C IV barevná, formát A5

Kč 3 000 / EUR 120
Kč 5 500 / EUR 220
Kč 2 500 / EUR 100
Kč 5 000 / EUR 200

D/ VÝSTAVA
D I základní modul (4 m²)
D II rozšířený modul (8 m²)
D III maximální modul (12 m²)
D IV vlastní panely

Kč 12 000 / EUR 480
Kč 18 000 / EUR 720
Kč 24 000 / EUR 960
cena dle velikosti stánku

E/ REKLAMA
vložení reklamního letáku do konferenčních materiálů (1ks A4)
SEKCE DOKTORANDŮ
- přednáška
- poster

Kč 4 000/ EUR 160

zdarma
zdarma

Hlavní pořadatel: Česká slévárenská společnost, Mgr. František Urbánek – tajemník
Tel./Fax: +4205 4221 4481, E-mail: slevarenska@volny.cz, www.slevarenska.cz
Garant 47. slévárenských dnů®: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.
Tel.: +4205 4114 2663, E-mail: horacek@fme.vutbr.cz
Organizátor: Ing. Hana Bezděková, TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Tel./Fax: +4205 4321 1134, E-mail: bezdekova@ta-service.cz, www.ta-service.cz/47SD

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČSS
Valná hromada České slévárenské společnosti 2009:
1) bere na vědomí:
● zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné
hromady v roce 2008 přednesenou jejím předsedou Ing. Stříteckým;
● zprávu prezidenta WFO prof. Horáčka o průběhu WTF 2009 konaného v Brně a
pořádaného ČSS včetně zprávy ze zasedání exekutivy WFO a závěrů z tohoto
zasedání;
● zprávy předsedů odborných komisí a oblastních organizací o jejich činnosti v
uplynulém období od poslední valné hromady v roce 2008.
2) schvaluje:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou předsedou Ing. Šlajsem;
zprávu o hospodaření ČSS za rok 2008 přednesenou tajemníkem Mgr. Urbánkem;
rozpočet ČSS na rok 2009 přednesený tajemníkem Mgr. Urbánkem;
výsledky voleb do VV ČSS včetně zvolení předsedy ČSS Ing. Jana Šlajse;
výsledky voleb do dozorčí rady ČSS včetně zvolení jejího předsedy Ing. Františka
Stříteckého;
doplnění Stanov ČSS v Článku 3, bod e/ větou: „Individuální člen Společnosti, který
je současně zaměstnancem kolektivního člena Společnosti, hradí individuální členský
příspěvek ve výši 50 % jeho základní sazby.“;
změnu Stanov ČSS v Článku 3.4, bod b/ v novém znění: „Kolektivní člen má právo
jednoho hlasu při hlasování na valné hromadě Společnosti.“;
doplnění Stanov ČSS v Článku 3.5 „Členství ve Společnosti zaniká o nový bod c/
„zánikem kolektivního člena“ s tím, že ostatní tři body zůstanou zachovány pouze
s posunutím značení d/ až f/;
úpravu výše členských příspěvků od roku 2010 následujícím způsobem:
Kč
100,- individuální člen bez výdělku (student, doktorand, důchodce)
Kč
100,- výdělečně činný individuální člen – zaměstnanec kolektivního člena
Společnosti
Kč
200,- výdělečně činný individuální člen - státní příslušník ČR nebo cizí státní
příslušník s trvalým pobytem na území ČR
Kč
300,- individuální zahraniční člen
Kč 10.000,- minimální příspěvek kolektivního člena

3) ukládá novému VV:
● rozhodnout o dalším programu a činnosti OK 12 Profesní vzdělávání s cílem její
činnost zachovat;
● posoudit možnost změny vedení účtu ČSS u jiné banky a efektivnost této změny.
Členové ČSS přítomní na valné hromadě schválili usnesení jednomyslně.
V Brně 26. října 2009

