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Dostáváte do rukou poslední číslo letošního 
Spelea. Věříme, že každý z Vás našel alespoň 
v některém čísle přesně to, co ho zajímá. Do 
úvodníku se určitě nehodí přehnaná sebe-
chvála, proto přejdeme ihned k vyhlídkám na 
příští rok.

MŽP ČR zveřejnilo koncem prosince na 
svých internetových stránkách (www.env.cz) 
výsledky výběrového řízení na podporu pro-
jektů předložených nestátními neziskovými 
organizacemi pro rok �008.

Pokud jsme se nepřehlédli, tak za Českou 
speleologickou společnost se tohoto řízení 
zúčastnila pouze ČSS jako taková prostřednic-
tvím ediční rady ČSS projekty Časopis Speleo 
50-5�/ �008 a Sborník Speleofórum �008. Ve 
skupině D, kam byly tyto projekty přihlášeny, 
se projekt na Speleo umístil na �4. místě se 77, 
�5 bodu a dotaci získá (tedy za předpokladu, že 
ČSS odevzdá v pořádku a včas vyúčtování pro-
jektů podpořených v roce �007). Pro zajíma-
vost: projekt, umístěný na �. místě v této sku-

pině dosáhl 89,�5 bodu, projekt na posledním 
místě 45,�5 bodu. Speleofórum se v letošním 
roce propadlo až na �0�. místo se 67,50 bodu 
a dotaci nezíská.

V roce �008 bude podpořeno celkem ��7 
projektů v celkové částce �0 mil. Kč, z toho ve 
skupině programů A tři projekty v částce 7 mil. 
Kč a ve skupinách B-E ��4 projektů v celkové 
částce �� mil. Kč.

Sami tedy vidíte, že vyhlídky, alespoň pokud 
jde o časopis Speleo, jsou poměrně pozitivní. 
Nadcházející, padesáté číslo by tedy mohlo být 
důvodem k oslavě. Redakce uvažuje o rozsáhlé 
barevné příloze. Dovolujeme si Vás tedy požádat 
o materiály týkající se Vaší činnosti, které by 
tuto přílohu naplnily. Důraz bude samozřejmě 
kladen na kvalitu snímků, které budou doplně-
ny krátkými vysvětlujícími texty.

Milan Geršl
Jiřina Novotná
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