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č.j. CSS/234/URA/ZAPIS/2018    
Praha, 20. 12. 2018    
 

O b ě ž n í k č. 144/2018 
Dne 12. 12. 2018 se konalo 9. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Audy, Láník, Lenart, Motyčka, Záviška, Koutecký, Ouhrabka 
Omluveni: Doležal, Mokrý, Flek 
Hosté: Komínková, Káňa (oba Muzeum Blanenska) 

I. Oslavy 40. výročí založení ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace Audyho o stavu příprav výstavy nejen k 40. výro-
čí založení ČSS v Muzeu Blanenska; poté s podrobným výkladem celého záměru výstavy vystoupi-
la ředitelka muzea a s technickými podrobnostmi kurátor výstavy - spolupráce ČSS na publikaci 
k výstavě, zamýšlené muzeem, se odehraje formou korektur finálních textů v publikaci a poskyt-
nutím fotografií, příp. mapek 

 1. 3. 2019 - uzávěrka podkladů výstavy 
 27. 6. 2019 - vernisáž výstavy 
 26. - 28. 6. 2019 - souběžná mezinárodní konference pořádaná Správou CHKO MK na 

chatě Macocha 
 13. 9. 2019 - konference k objevu Amatérské jeskyně 
 27. 9. 2019 - přednáška o zahraničních úspěších ČSS 
 11. 10. 2019 - prezentace o objevech posledních desetiletí 
 12. 10. 2019, 19. 10. 2019 a 26. 10. 2019 - předjednané vstupy do Amatérské jeskyně; první 

z termínů je podmíněn zakoupením vstupenky na výstavu 
 27. 10. 2019 - ukončení výstavy 

• předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace Audyho o podzimní rezervaci kempu v Jedovnici 
pro podzimní slavnostní setkání; podrobnosti budou uvedeny v připravované pozvánce 

II. Příprava Speleofóra 2019 

• náležitosti konání: 

 termín konán: 26. - 28. 4. 2019 včetně neděle pro exkurze 
 místo konání: Sloup v Moravském krasu 
 uzávěrka sborníku: pondělí 17. 12. 2018 
 organizátor: ZO ČSS 6-16 Tartaros 

 „Příspěvek ve sborníku neznamená automatický nárok 
na ústní přednášku; tu je vždy nutno přihlásit zvlášť.“ 

• předsednictvo hlasováním schválilo mírné zvýšení výše vstupného: 

 nečlenové ČSS - 250,- Kč 
 členové ČSS - 190,- Kč 
 důchodci - 100,- Kč 

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 

150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5 
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III. Udělení medailí za zásluhy

• předsednictvo hlasováním schválilo udělení medailí za zásluhy o speleologii:

 Pavel Roth - ZO ČS 6-19 Plánivy
 Miroslav Vaněk - ZO ČSS 7-03 Javoříčko

IV. Různé

• předsednictvo hlasováním schválilo doplnění členů ediční rady o Radka Husáka (ZO ČSS 6-09)
• předsednictvo hlasováním schválilo záměr přípravy speciálního čísla Spelea ke 40. výročí ČSS a 

pověři-lo ediční radu vydáním výzvy pro autory o zvláštní články na téma 40tileté historie ČSS

• předsednictvo vzalo na vědomí výsledek e-hlasování  o  směrnici  ČSS  k  zajištění dodržování GDPR, 

která byla ze sekretariátu již rozeslána na kontaktní adresy všech ZO ČSS

Příští zasedání se koná ve čtvrtek 28. 2. 2019 v zasedací místnosti Mediformu v Brně 
v 930.
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