
  

     č.j. CSS/18/URA/ZAPIS/2009 

O b ě ž n í k č. 95/2009 

A) Dne 13. 2. 2009 se konalo 3. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 
Přítomni: Motyčka, Piškula, Šimečková, Záviška, Flek, Musil, Geršl, Doležal, Šebela, Tásler, Ouhrabka 
Omluveni: Jindra, Mokrý, Slavík, Polák 
Nedorazili: Sirotek, Wagner 

I. Sídlo ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí: 

− informaci Motyčky o stavu záležitosti a o nabídce z pražského Bráníka 
− návrh Táslera na koupi vlastní nemovitosti a následné podání žádost o dotaci z fondů EU na 

vybudování dokumentačního centra 

• předsednictvo pověřilo Motyčku s Vlčkovou prohlédnutím bránické nabídky 

• předsednictvo schválilo výzvu členstvu ČSS ve znění: 

„Předsednictvo uvažuje ve výhledu o trvalém řešení sídla ČSS formou zakoupení vhodné nemovitosti 
v blízkosti Prahy či Brna. Předsednictvo vyzývá členskou základnu, aby případně navrhla předsednictvu 
tipy na objekty (např. starší rodinný domek, opuštěná výrobna apod.). Může se jednat i o velmi zchátralý 
objekt.“ 

II. Sborník Speleofóra 2009 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o stavu přípravy letošního sborníku 

• předsednictvo schválilo konečný rozpočet pro sborník ve výši 180 tis. Kč 

III. Speleofórum 2009 

• předsednictvo vzalo na vědomí: 

− informaci Doležala o stavu příprav organizace samotného Speleofóra 2009 
− informaci Geršla o příspěvcích do odborné části 
− informaci Motyčky o přípravě internetového formuláře pro přihlašování 

• předsednictvo stanovilo začátek odborné části Speleofóra od 1500 v pátek 24. 4. 2009 a řádné 
zahájení tradičně v pátek ve 2000 

• předsednictvo schválilo vstupné jednotné 180,- Kč na celé Speleofórum včetně odborné části, pro 
účastníky nad 60 let ve výši 100,- Kč 

IV. Oslavy 30. výročí založení ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o přípravách výstav v Národním muzeu, verni-
sáž je stanovena na 6. 10. 2009, podrobnosti budou upřesněny později 

• předsednictvo schválilo spoluúčast ČSS na výstavě v NM ve výši do 50 tis. Kč 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky a Táslera o přípravách knihy k výročí založení 
ČSS, rozpočet bude upřesněn do příštího zasedání 
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V. Různé 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o podnětu Oldřicha Štose k zřízení výcvikového 
systému institutu instruktora speleologie i o dalším jeho podnětu k finanční spoluúčasti ČSS na 
expedicích pořádaných jejími členy 

• předsednictvo pověřilo SZS ČSS projednáním podrobností a k případnému organizování dobrovol-
ných kursů v rámci lezeckých dnů 

• předsednictvo nepodpořilo návrh finanční spoluúčasti ČSS na expedicích vzhledem k povaze roz-
počtu a způsobu financování ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí: 

− informace Šimečkové o převzetí funkce hospodáře ČSS a její návrhy týkající se hospodaření 
ČSS 

− informaci Motyčky o plánování stavby Informačního centra ve Skalním Mlýně v Moravském 
krasu 

− informaci Vlčkové o žádosti o vznik nové ZO ČSS z členů, kteří začátkem roku opustili dosa-
vadní ZO ČSS 6-22 Devon 

•  předsednictvo připomíná opětovné hodnocení nejlepší zprávy o činnosti ZO ČSS a cenu pro ZO, 
která bude udělena při příležitosti Speleofóra 2009 

• předsednictvo pověřilo Vlčkovou k rozeslání dokumentů ZO, dotčeným rozdělením dosavadní ZO 
ČSS 6-22, a k žádosti o jejich vyjádření 

• předsednictvo pověřilo Fleka účastí v pracovní skupině stavby Informačního centra ve Skalním 
Mlýně v Moravském krasu za ČSS 

• předsednictvo schválilo žádost bývalého člena nepotvrzené ZO ČSS 7-15 Jan Otavy o individuální 
členství 

• předsednictvo schválilo tisk letáku ČSS: rozpočet do výše 15 000,- Kč a náklad 3 tis. ks k dispozici na 
SPF 2009 a pověřilo ediční radu jeho realizací 

VI. Kauza Poseidon 

• předsednictvo vzalo na vědomí: 

− dopis členů ZO ČSS 5-02 
− Táslerovu prezentaci dalších dokumentů spojených s touto kauzou, jakož i posudek GÚ AV 

ČR a trvání stanoviska ZO ČSS 5-02 na porušení stanov ČSS neseriózní prezentací na veřejnos-
ti 

• předsednictvo ke stanovisku ZO ČSS 5-02: 

− pověřuje dozorčí sbor odpovědí na body č. 1 a č. 3, neboť se ho týkají 
− k bodům č. 2 a č. 4. odpovídá, že požadovaná odborná komise již byla ustanovena na minulém zasedání 

v Brně dne 16. 12. 2008 
− omlouvá se za tiskovou chybu v oběžníku č. 91, kde bylo omylem uvedeno: „ Zvláštní cena: 

Romanu Mlejnkovi a Vratislavu Ouhrabkovi za objevy a dokumentaci v jeskynním systému 
Poseidon v Teplických skalách“, ačkoliv správné znění mělo uvádět zvláštní cenu Speleofó-

ra 2008 za objevy a dokumentaci v systému Poseidon, jak byla cena ve skutečnosti 

udělena 
− s konečným stanoviskem týkající se celé kauzy vyčká závěrů komise pro pseudokras 

B) Tentokrát v očekávání dění na Speleofóru nic významného ze sekretariátu nemám. 
 

Veronika 
 



Stanovisko ČSS ZO 5-02 Albeřice ke stanovisku dozorčího sboru ČSS a stanovisku 
předsednictva ČSS (bodu 5) ze dne 16.12.2008 

A/         ČSS ZO 5-02 nesouhlasí s názorem předsednictva ČSS, že se jedná v kauze Poseidon 
pouze o odborný problém a žádáme o vysvětlení následujících  bodů : 

1. Na základě kterých dokumentů dozorčí sbor rozhodoval a zda nám tyto dokumenty 
mohou být předloženy ? 

2. Podle stanoviska dozorčí sbor nebyl schopen svojí odborností rozhodnout,  zda 
centrální část Teplického pískovcového skalního města nazvaná Poseidon je či není 
jeskynním, podzemním nebo jiným systémem. Proč dozorčí sbor sám neustanovil 
odbornou komisi a nerozhodl až na základě výsledků této  komise ? 

3. Žádáme dozorčí sbor o vysvětlení části stanoviska : „Domníváme se, že odborníci 
nebudou hledat informace v regionálním tisku, ale v odborném tisku. V tomto případě 
snad ve sborníku Speleoforum 2008. Ten, kdo si článek prostuduje, bude vědět do 
čeho jde a zřejmě nebude zklamaný, že nepochoduje 27 kilometrovou jeskyní. 
Samozřejmě  v rámci  prezentací v tisku a dalších médiích by se měly předkládat 
pouze věrohodné, pravdivé a ověřené údaje i pro laickou veřejnost“.                                     
Na ČSS ZO 5-02  věta působí, že na laické veřejnosti tolik nezáleží.   

4. Proč předsednictvo neustanovilo odbornou komisi a teprve následně nerozhodlo ? 

5. Proč předsednictvo nerevokovalo chybný zápis  ze dne 18.4.2008 v bodě 10 za udělení 
zvláštní ceny  Romanu Mlejnkovi a Vratislavu Ouhrabkovi ? 

B/        ZO 5-02 stahuje na doporučení dozorčího sboru návrh na vyloučení pana Romana 
Mlejnka, který byl podán nevhodným způsobem.  Našim cílem nebylo „stínání hlav“, ale 
důrazně upozornit na manipulaci se speleologickými  údaji  při presentacích laické i odborné 
veřejnosti.  

C/ ZO 5-02 se nadále domnívá, že veřejným prezentování centrální části Teplických skal 
Romanem Mlejnkem jako „nejdelšího podzemního nebo jeskynního systému v pískovcích 
v Evropě“, (např. National Geographic VIII/2008, brožura vydaná MÚ Teplice n. Metují) je 
znehodnocena odborná práce členů ČSS, především pak více než třicetiletá činnost členů   ZO 
5-03.  

D/ ZO 5-02 se nedomnívá, že v kause Poseidon se jedná pouze o „slovíčkaření“, protože 
na veřejnou propagaci „nejdelšího evropského systému podzemních prostor v pískovcích“ 
jsou vynakládány značné finanční prostředky z veřejných zdrojů. 

E/ ZO 5-02 věří, že předsednictvo ČSS v nejbližší možné době ustanoví odbornou komisi 
k vyřešení  problému a na základě výsledků komise  přijme potřebná  opatření. 
 

F/        ZO 5-02 žádá o vyvěšení tohoto stanoviska na vývěsku webu ČSS. Předem děkujeme. 

V Albeřicích  18.1.2009 ,               za ZO 5-02       RNDr. Radko Tásler,   předseda ZO 5-02 


