ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
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O b ě ž n í k č. 81/2006
č.j. 13/2006
Dne 31. 1. 2006 se sešlo předsednictvo a dozorčí sbor ČSS v Brně :
bod je dnání

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Speleofórum 2006 a Kras 2006 :
• do 5. 2. 2006 bude dostupná přihláška na stránkách www. speleo.cz
• sborník vyjde v nákladu 750 ks, hotov bude 1. 4. 2006
• prostory jsou zajištěny
Rekonstrukce SZS ČSS :
• na základě podnětu pracovní skupiny předsednictvo schválilo rámec pro novou strukturu
SZS, a to princip dvou stanic s působnosti Čechy a Morava s celkovým počtem max.30
členu; další podrobnosti budou ustanoveny po další schůzce pracovní skupiny náčelníka
SZS
Regionální smlouva klubů v Moravském krasu :
• bude zřejmě nutné připravit do OŘ ČSS dodatek o působnosti klubů („mapa působnosti“)
Vyznamenání ČSS :
• nové uspořádání bude posléze provedeno interní směrnicí ČSS
• pravděpodobně tři stupně
 čestné uznání formou diplomu na návrh klubu udělí předsednictvo
 medaili za zásluhy na návrh klubu schválí předsednictvo a udělí valná hromada
 čestné členství za významný podnět
• vždy cestou návrhu klubu
Pozemky, vedené na LV pro 103811, ve výpůjčce (zrušení práva trvalého užívání) :
• je domluvena konzultace na Fondu pozemků ZCHÚ na AOPK ČR a s právničkou AOPK
ČR, čeká se na zjištění stavu od klubů
Mezinárodní světový speleologický kongres aj. :
• aby ČSS řádně podala kandidaturu v r. 2009 (kongres bude v r. 2013), v roce 2008 již bude
nezbytně nutné mít konkrétní představu, (tým musí být jasný do konce r. 2006)
• 30. výročí založení ČSS - v tomto termínu se bude konat i další valná hromada ČSS; UIS
bude nabídnuto uspořádat v ČR při této příležitosti zasedání byra
• předběžný termín a místo konání schváleny předsednictvem na září/říjen 2008
v Moravském krasu

Přeju všem krásnou zimu, přežití sněhových přívalů jak bez zlámaných okončetin, tak bez rozbitých
plechů, propadlých střech a jiných nepříjemností, naopak ať si užijete nevídaného prašanu a skotačení
kolem průduchů nových jeskyní a propastí.
Veronika Vlčková

