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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 sebechvála, 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 projektů předložených nestátními neziskovými
organizacemi pro rok 2008.
Pokud jsme se nepřehlédli, tak za Českou
speleologickou společnost se tohoto řízení
zúčastnila pouze ČSS jako taková prostřednictvím ediční rady ČSS projekty Časopis Speleo
50-52/ 2008 a Sborník Speleofórum 2008. Ve
skupině D, kam byly tyto projekty přihlášeny,
se projekt na Speleo umístil na 34. místě se 77,
25 bodu a dotaci získá (tedy za předpokladu, že
ČSS odevzdá v pořádku a včas vyúčtování projektů podpořených v roce 2007). Pro zajímavost: projekt, umístěný na 1. místě v této sku-

pině dosáhl 89,25 bodu, projekt na posledním
místě 45,25 bodu. Speleofórum se v letošním
roce propadlo až na 102. místo se 67,50 bodu
a dotaci nezíská.
V roce 2008 bude podpořeno celkem 127
projektů v celkové částce 30 mil. Kč, z toho ve
skupině programů A tři projekty v částce 7 mil.
Kč a ve skupinách B-E 124 projektů v celkové
částce 23 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 doplněny krátkými vysvětlujícími texty.

Milan Geršl
Jiřina Novotná
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1. strana obálky: Mosty, Punkevní jeskyně. Foto: P. Zajíček.
2. strana obálky: Výzdoba v Kodské větvy Volarské jeskyně v Českém krasu.
V pozadí výzdobu přizdobuje Karel Žák. Foto: M. Majer.
Strana 1: Ledena pečina; NP Durmitor, Černá Hora. Foto: M. Geršl.
Strana 3: Egutační jamky s jeskynními perlami z Ochozské jeskyně. Foto: M. Majer.
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