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Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, milí přátelé,
obracím se k vám v této těžké době, abych vás pozdravil a sdílel s vámi společný úděl a také naději,
že se snad brzy opět navrátíme k našim tradičním aktivitám a osobním setkáním, která jsou pro
život naprosto nezastupitelná.
Především bych vám chtěl říci, že náš spolek je stejně jako vaše firmy a instituce zasažen
současnou tíživou zdravotní a ekonomickou situací. Díky odpovědné hospodářské strategii našeho
výkonného výboru a dozorčí rady v minulých letech se nám zatím daří i přes značné ztráty
zajišťovat naši existenci. Pro příští období jsme přijali řadu úsporných opatření při zachování plné
funkčnosti našeho sekretariátu. Chci věřit, že stav nouze v blízké době skončí a nám se podaří
obnovit všechny naše aktivity v plném rozsahu.
Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, abych vám a vašim drahým popřál v této
nelehké době především pevné zdraví, hodně sil a optimizmu. Pečujte, prosím, o své zdraví a držte
se! Moc vám děkuji za přízeň a za vaši práci ve prospěch České slévárenské společnosti a těším
se na osobní setkání v lepších časech.
Děkuji vám.
Mgr. František Urbánek
tajemník
Ó 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.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČSS 2021
Vážení členové České slévárenské společnosti,
dovoluji si vám připomenout zásady pro úhradu členských příspěvků, které je třeba uhradit vždy
do 31. března v příslušném kalendářním roce. Pozdější úhrada podléhá penalizaci ve výši 50 %.
Členské příspěvky uhraďte nejlépe přímým bankovním převodem na účet České slévárenské
společnosti u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, číslo účtu 30736641/0100. Variabilním
symbolem je vaše členské číslo v České slévárenské společnosti. Členské příspěvky lze uhradit
také 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.
Výše členských příspěvků za kalendářní rok se nemění a 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

Poštovní poukázka je pouze v zásilkách expedovaných klasickou poštou těm našim členům, na
které nemá náš sekretariát mailový kontakt. Pokud by poštovní poukázku k úhradě členského
příspěvku potřeboval kdokoliv další, prosím o zprávu. Pošlu ji poštou. Členský příspěvek lze také
uhradit v hotovosti do rukou tajemníka.

VADY ODLITKŮ ZE SLITIN HLINÍKU
Česká slévárenská společnost, z.s., a její Odborná komise pro neželezné kovy vydaly Katalog vad
odlitků ze slitin hliníku (2018, 1. vydání, ISBN 978-80-02-02817-8). Publikace obsahuje
vyjímatelné laminované listy a její obsah je rozdělen podle následujícího třídníku:
100
200
300
400
500
700

Vady tvaru, rozměrů a hmotnosti
Vady povrchu
Porušení souvislosti
Dutiny
Makroskopické vměstky a vady makrostruktury
Vady chemického složení a vlastností odlitků

Katalog vad odlitků ze slitin hliníku nabízíme za cenu 2.500,- Kč + poštovné. Pro odběratele v ČR
se připočítává aktuální sazba DPH (10 %). Publikaci objednávejte na adrese sekretariátu ČSS nebo
on-line slevarenska@volny.cz.
Česká slévárenská společnost, z.s.
Mgr. František Urbánek – tajemník
Divadelní 6, p.s. 134
657 34 Brno
tel.: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176

