
  

  
 
 
      
 
 

č.j. 88/2006 
 

O b ě ž n í k č. 82/2006 
  
I. Dne 20. 4. 2006 se konalo 9. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS s následujícími 
výsledky : 
 
Přítomni : Motyčka, Piškula, Ouhrabka, Tásler, Geršl, Šebela, Otava, Flek, Štos, Beneš, Vlčková 
Hosté: Harna (6-12), Kučera (SZS), Hromas (Správa zpřístupněných jeskyní ČR), Baldík (ediční rada 
ČSS) 
 
1) Předsednictvo projednalo: 

• návrhy na udělení cen Speleofóra 
 

Předsednictvo schválilo: 
• udělení cen Speleofóra 2006 : 

• zvláštní cena předsednictva ČSS pro ZO 6-25 Pustý žleb a všechny, kteří se podíleli na  
propojení Amatérské jeskyně a  jeskyní Sloupsko-šošůvských 

• nejvýznamnější domácí objev v roce 2005 -  ZO ČSS 1-11 Barrandien za objevy v jeskyni 
Na Javorce 

• nejvýznamnější objev č lenů ČSS v roce 2005 v zahraniční -  ZO 6-25 Pustý žleb za objevy 
v jeskyni Djalovica v Černé Hoře 

 
2) Předsednictvo vzalo na vědomí a projednalo: 

• informaci předsedy ediční rady Milana Geršla o tisku sborníku Speleofórum 2006 : 
• podklady do tiskárny dorazily pozdě, zdržení bylo způsobeno nedorozuměním mezi členy 

ediční rady.  
• bilance nákladů – tisk celkem 62 tis., editoř i 3,5 tis., sazba 15,6 tis  
• kumulace funkce sazeče s funkcí výkonného redaktora se neosvědčila  

• informaci předsedy ČSS Zdeňka. Motyčky o rezignaci Ladislava Blažka na funkci správce 
www stránek ČSS 

• informaci Libora Beneše o stavu naplňování elektronického archivu / knihovny ČSS 
 

Předsednictvo  schválilo a pověřilo:  
• cenu 1 výtisku sborníku Speleofóra na 150,-Kč 
• rozdělit funkci sazeče a výkonného redaktora 
• sazbu a tisk sborníku ošetřit smluvními vztahy s pevným termínem a sankcemi za ne-

dodržení  
• do příštího Speleo č. 44 př ipravit zprávu o č innosti předsednictva, včetně zprávy o hospodaře-

ní a zprávu o činnosti  SZS za rok 2005 
• koncepci nových www stránek ČSS na základě kombinace prezentace všech důležitých in-

formací o ČSS a její činnosti a diskusního a informačního portálu  
• Zdeňka Motyčku jednáními o  novém správci www stránek 
• Libora Beneše vypracováním přesné metodiky zapisování záznamů do elektronického archivu 
• Veroniku Vlčkovou př ipravit systém evidence dostupných publikací v knihovně a hlavní ob-

sahovou konstrukci (tématickou strukturu) příslušného katalogu 
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3) Předsednictvo vzalo na vědomí a projednalo:  

• informaci ředitele Správy zpřístupněných jeskyní ČR Jaroslava Hromase  
• o vzniku  Správy zpřístupněných jeskyní ČR a její organizační struktuře 
• o možnosti uzavřít smlouvu s ČSS na podobném základě jako stávající s AOPK ČR 
• poděkování za účinnou a nepostradatelnou pomoc jeskyňářů př i letošních povodňových 

stavech na Punkvě při zajišťování objektů Správy 
• informaci Zdeňka Motyčky o jednáních s původní AOPK ČR o budoucí spolupráci 

 
Předsednictvo pověřilo: 
• předsedu ČSS Zdeňka Motyčku k jednáním s oběma subjekty o budoucí formě spolupráce 

 
4) Předsednictvo vzalo na vědomí a projednalo: 

• informaci předsedy dozorčího sboru Jana Fleka o konfliktu Marka Šenkyříka a Jiřího Svozila  
• informaci místopředsedy ČSS Michala Piškuly o sporu mezi  ZO 6-31 Poustevník Marek a ZO 

6-01 Býčí skála ohledně působení ZO 6-31 na Habrůvecké plošině a o dohodě ZO 6-01 Býčí 
skála a ZO 6-05 Křtinské údolí o vzájemném vymezení zájmových území 

• informaci Radko Táslera o nutnosti vyřešit vztahy se skutečnými vlastníky pozemků a o jejich 
potřebném souhlasu s bádáním na jejich pozemcích 

 
Předsednictvo pověřilo a vyzývá: 
• oba aktéry sporu mezi ZO ČSS 6-01 a ZO ČSS 6-31 k udržování lidských a kolegiálních vzta-

hů  
• ZO  6 -31 Poustevník Marek k  respektování současného stavu zájmových území do doby, než 

bude dokončena definitivní dohoda, podložená mapou  
• místopředsedu ČSS Michala Piškulu k urychlenému projednání otázky zájmových území 

v Moravském krasu s jednotlivými ZO zde působícími, s prioritou jednání o situaci ve střední 
části MK 

• všechny ZO ke snaze zažádat u místně příslušných orgánů OP o předávání informací o probí-
hajících správních řízeních podle §70 zákona č. 114/1992 Sb. v oblasti jejich „zájmových“ 
území 

 
5) Předsednictvo vzalo na vědomí a projednalo: 

• informaci náčelníka SZS Romana Šebely a předsedy ČSS Zdeňka Motyčky o dosavadním 
průběhu jednání pracovní skupiny pro reorganizaci SZS 

 
Předsednictvo pověřilo a schválilo: 
• pracovní skupinu pro reorganizaci SZS k pokračování jednání a předložení návrhu nového OŘ 

SZS do příštího zasedání předsednictva 
• záměr fungování nové struktury SZS od 1. 1. 2007 
 

6) Předsednictvo vzalo na vědomí a projednalo: 
• informaci hospodáře ČSS Vratislava Ouhrabky o hospodaření ČSS v roce 2005 a o změně sys-

tému účtování z jednoduchého na podvojné účetnictví od roku 2007 
 

Předsednictvo upozorňuje : 
• všechny ZO, že z platností od 1.1. 2007 dochází ke změně ve způsobu účtování občanských 

sdružení a dochází k zavedení povinnosti vést podvojné účetnictví 
 
7) Předsednictvo vzalo na vědomí a projednalo: 

• informace sekretářky ČSS Veroniky Vlčkové o : 
• došlé žádosti o vznik nové ZO na severní Moravě 
• došlých  návrzích na udělení čestných členství   



  

• došlé žádosti o změnu  řádného členství Jiřího Lukeše na individuální  
• provedení registrace ochranné známky na název a logo Speleofóra 

 
 Předsednictvo schválilo a pověřuje: 
• dodatečně registraci ochranné známky na název a logo Speleofóra 
• změnu členství Jiřího Lukeše z řádného na individuální 
• sekretářku Veroniku Vlčkovou 

• k zajištění zápisu z ustavující schůze nové ZO  
• k zajištění názoru ZO 7-01 Orcus k záměru vzniku nové ZO 
• vyžádat k návrhům na čestná členství zdůvodnění navrhovatelů  

• příští předsednictvo se bude konat ve středu 21. 6. 2006 v Praze v Kališnické v 930 
 
II. Všem členům ČSS tímto oznamuji, že po revizi č lenské databáze ČSS (stále ještě nemám podkla-
dy od všech klubů !), zkusím poslat oběžník e-mailem všem, kteří dali k dispozici svoji e-adresu. A 
tímto také prosím, aby dotčení členové mně v odpovědi poslali VÝSLOVNÝ SOUHLAS 
SE ZASÍLÁNÍM E-POŠTY , abychom neporušovali příslušný zákon. Tak opakuji jinými slovy - 
kdo mi výslovně nenapíše, že souhlasí se zasíláním e-pošty ze SEKRETARIAT@SPELEO.CZ, 
nebo se vůbec neozve, NEBUDE OBESÍLÁN! Pro zasílání e-pošty potřebuji individuáln ě  odpově-
dě t e-mailem ANO ! 
 
Přeji vám všem krásné konečně-jaro, konečně normální návštěvy v podzemí a hlavně štěstí při poku-
sech dostat se dál. 
 

Veronika Vlčková 


