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Číslo 68
Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,

skončil rok 2012, který byl pro nás velice úspěšný. Podařilo se nám udržet počet tradičně
pořádaných odborných akcí a často i zvýšit jejich úroveň. Kromě pravidelných konferencí,
seminářů, kurzů a školení jsme se zúčastnili veletrhu FOND-EX ve dnech 10. – 14. 9.
2012 v Brně. Novinkou byla velká mezinárodní konference Vyhne ’12 – Produktivní řízení
slévárny ve dnech 25. – 26. 9. 2012 ve spolupráci se slévárnou Nemak Slovakia s.r.o. a pod
záštitou Slovenské společnosti pro kvalitu při příležitosti 45. výročí zahájení výroby hliníkových
odlitků gravitačním lití v Žiaru nad Hronom. Ve dnech 6. – 7. 11. 2012 jsme uspořádali 49.
slévárenské dny® v brněnském hotelu Avanti. Také jsme vydali už 39. ročník Slévárenské
ročenky®, který obsahuje seznam platných českých norem v oblasti slévárenství – zkoušení
vlastností materiálu.
Rok 2013 bude pro nás významný hned z několika důvodů. Oslavíme 90. výročí naší existence,
připravujeme jubilejní 50. slévárenské dny® (12. – 13. 11. 2013 v hotelu Avanti v Brně) a
Slévárenská ročenka® v případě svého ročníku ponese číslo 40. Proto chci věřit, že rok 2013
přinese podobné, ne-li lepší, výsledky a znovu se budeme potkávat na našich společenských i
odborných akcích, jejichž příprava je už nyní v plném proudu. Na jaře nás čeká volební valná
hromada (7. 3. 2013 v Technickém muzeu Brno), která umožní třeba i novým osobnostem
aktivně se do práce České slévárenské společnosti zapojit v jejích vrcholových orgánech.
Na prahu nového roku děkuji všem za dosavadní podporu, spolupráci a pomoc a přeji vám vše
dobré v roce 2013, pevné zdraví a dobré zázemí v soukromí. Upřímně také děkuji všem vám,
kteří jste mi přání úspěšného roku 2013 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.

VOLBY DO 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 její předseda Ing.
Jan Šlajs svolává volební valnou hromadu ČSS na 7. 3. 2013. Pro tento účel je rezervován
konferenční sál Technického muzea Brno, Purkyňova 105. Kandidáty do výkonného výboru a
dozorčí rady navrhují členové ČSS na přiloženém formuláři NÁVRH KANDIDÁTA. 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 31. 1. 2013. Tento termín je závazný a na později
doručené návrhy nebude brán zřetel. Pozvánka s podrobným programem volební valné hromady,
seznamem kandidátů a pokyny k přímé i korespondenční volbě budou součástí následujícího
INFORMÁTORu č. 69.

ÚHRADA

ČLENSKÝCH

PŘÍSPĚVKŮ

ČSS

Vážení členové České slévárenské společnosti,
dovoluji si vám připomenout zásady pro úhradu členských příspěvků.
Členské příspěvky je třeba uhradit vždy do 31. března v příslušném kalendářním roce. Pozdější
úhrada podléhá penalizaci ve výši 50 %. 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. Místo pro haléře se doplňuje nulami. Jiné znaky nelze používat!
K vypisování se doporučuje Centropen černé barvy.
V okénku V. symbol uveďte vaše členské číslo.

Členské příspěvky ovšem můžete uhradit i přímým bankovním převodem na účet České
slévárenské společnosti u Komerční banky Brno-venkov, číslo účtu 30736641/0100. Variabilním
symbolem je opět vaše členské číslo v České slévárenské společnosti.
Výše členských příspěvků za kalendářní rok činí:
Kč
Kč

100,100,-

Kč

200,-

Kč
300,Kč 10.000,-

individuální člen bez výdělku (např. student, doktorand, důchodce)
výdělečně činný individuální člen – zaměstnanec kolektivního člena
Společnosti
výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
individuální zahraniční člen
minimální příspěvek kolektivního člena

49. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2 0 1 2
Ve dnech 6. a 7. 11. 2012 se v hotelu Avanti v Brně opět sešla slévárenská veřejnost na 49.
slévárenských dnech®. Po úvodních slovech byli oceněni dlouholetí pracovníci ČSS. V další
části předseda ČSS Ing. Šlajs analyzoval současný stav a prognózu českého i světového
slévárenství. Ing. Sirotná z firmy ALMA Consulting Group informovala o možnosti daňového
odpočtu nákladů vynaložených podniky na výzkum a vývoj. Poté Ing. Sobíšek fundovaně
analyzoval stav a předpokládaný vývoj české ekonomiky. Další jednání proběhlo v 8
specializovaných sekcích v režii předsedů odborných komisí při ČSS. Předsálí bylo plně
obsazeno stánky sléváren a zejména dodavatelů. Počet účastníků a zúčastněných firem se
meziročně opět zvýšil; celkem se registrovalo 232 osob z 92 sléváren, dodavatelských firem a
vysokých škol z České a Slovenské republiky. Součástí akce byl tradiční společenský večer
v obou restauracích hotelu Avanti s koncertem kapely Ivančický dixieland. Úspěšný odborný i
společenský průběh byl umožněn díky finanční podpoře sponzorů KERAMTECH, s.r.o., LANIK
s.r.o., MECAS ESI, s.r.o, Šebesta – služby slévárnám s.r.o., VÍTKOVICE HEAVY
MACHINERY, a.s., ŽĎAS, a.s., i vystavovatelů a rovněž díky nezištné pomoci všech
organizátorů.

50. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2 0 1 3
Výkonný výbor ČSS rozhodl, že jubilejní 50. slévárenské dny® se uskuteční v Brně v hotelu
Avanti v termínu 12. a 13. 11. 2013. Odborným garantem byl jmenován opět doc. Ing. Jaromír
Roučka, CSc., organizačním garantem znovu Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Součástí 50.
slévárenských dnů® bude opět tradiční doprovodná výstava.

NORMY VE SLÉVÁRENSTVÍ
ČSS vydala Slévárenskou ročenku® 2012 zaměřenou na normy v oblasti slévárenství. Ročenka
obsahuje seznam platných českých norem v oblasti zkoušení vlastností materiálu a zapadá tak do
projektu ČSS vydat aktualizované výpisy z norem, které jsou nutné pro slévárenskou výrobu. V
posledním vydání Slévárenské ročenky® je tak zpracována část destruktivního zkoušení
slévárenských kovových materiálů, která mimo jiné seznamuje s metodikou zjišťování
mechanických vlastností kovových materiálů a vyhodnocováním metalografických výbrusů litin.
Toto vydání navazuje na cyklus výpisu z norem, kde jsme se v roce 2008 zaměřili na přehled
železných i neželezných slitin na odlitky. V roce 2010 jsme zpracovali přehled norem
souvisejících s obchodní činností a technicko-dodacími podmínkami odlitků. Ročník 2011 pak
obsahuje výpis nedestruktivního zkoušení materiálů. Celý cyklus bude ještě v příštích letech
doplněn přehledem norem a postupů pro zkoušení bentonitových a jádrových směsí. V edičním
plánu dále připravujeme přehled platných norem z oblasti ochrany životního prostředí.
Všechny uvedené publikace nabízíme ze jednotnou cenu Kč 300,-. Pro odběratele v ČR se
připočítává aktuální sazba DPH, v případě zásilek do zahraničí pak poštovné a balné (Kč 250,-).
Publikaci objednávejte na adrese sekretariátu ČSS nebo on-line slevarenska@volny.cz.
Česká slévárenská společnost
Mgr. František Urbánek – tajemník
Divadelní 6, p.s. 134
657 34 Brno

A K C E V 1. P O L O L E T Í 2 0 1 3
Leden:

260. zasedání OV východočeského regionu
23. 1. 2013, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)
Oponentura Projektu XIII. OK ekonomické
29. 1. 2013, Brno (informace: (informace: vaclav.kafka@upcmail.cz)

Únor:

261. zasedání OV východočeského regionu
20. 2. 2013, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)

Březen:

Volební valná hromada ČSS
7. 3. 2013, Technické muzeum Brno (informace: slevarenska@volny.cz)
135. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
14. – 15. 3. 2013, Svratka (informace: jarmila.mala@zdas.cz)
5. Holečkova konference
21. 3. 2013, Technické muzeum Brno (informace: lana.i@slevarna.cz)
XIII. ekonomický seminář
26. – 27. 3. 2013, Svratka (informace: vaclav.kafka@upcmail.cz)
262. zasedání OV východočeského regionu
27. 3. 2013, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)

Duben:

Veletrh HANNOVER MESSE 2013
8. – 12. 4. 2013, Hannover, SRN (informace: info@hf-czechrepublic.com)
Slavnostní zasedání při příležitosti 50. výročí OK pro formovací materiály
9. 4. 2013, hotel Kurdějov, Kurdějov, (informace: burian@sandteam.cz)
13. mezinárodní konference Slévárenské formovací materiály
10. – 11. 4. 2013, hotel Kurdějov, Kurdějov, (informace: burian@sandteam.cz)
Mezinárodní konference SPOLUPRÁCE 2011
17. – 19. 4. 2013, Tatranská Lomnica (informace: petr.lichy@vsb.cz)
263. zasedání OV východočeského regionu
24. 4. 2013, Hradec Králové (informace: lana.i@slevarna.cz)

Květen:

21. seminář Ekologie a slévárenství
15. 5. 2013, Hradec Králové (informace: blaha@empla.cz)

Červen:

136. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky
20. – 21. 6. 2013, Svratka (informace: jarmila.mala@zdas.cz)
264. zasedání OV východočeského regionu
26. 6. 2013, Nové Ransko (informace: lana.i@slevarna.cz)

NÁVRH KANDIDÁTA
Pro volby do vrcholových orgánů České slévárenské společnosti na funkční období 2013 – 2015
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:

……………………………………….

