ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
130 23 Praha 3, Kališnická 4-6

č.j. CSS/ 143/URA/2007

O b ě ž n í k č. 88/2007
A) Dne 2. 10. 2007 se konalo 15. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS:

Přítomni : Motyčka, Piškula, Šebela, Štos, Tásler, Záviška, Otava, Vlčková
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Příprava Zdravotnického minima:
předsednictvo vzalo na vědomí nový text, předložený Štosem
předsednictvo uložilo Šebelovi na příští zasedání připravit podrobný grafický návrh a finanční
rozvahu ke schvalování předsednictvem
WWW-stránky ČSS:
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Poláka, Blažka, Šandy o okolnostech vzniku inovované verze stránek ČSS
předsednictvo potvrdilo pracovní skupinu ve složení Vlčková, Polák, Blažek, která odpovídá
za realizaci schváleného projektu
předsednictvo schválilo realizaci smluvního vztahu o hostingu domény speleo.cz, opětovně potvrdilo koncept ze 17. 6. 2006 a korespondečním hlasováním schválilo použít dokument, vypracovaný Petrem Polákem jako základ zadání pro externí firmu
předsednictvo následně pověřilo Vlčkovou vypracováním podrobné mapy stránek na základě
dokumentu Petra Poláka
dále předsednictvo schválilo, že:
 za obsah veřejné části stránek odpovídá ediční rada ČSS
 za obsah intranetové části odpovídá sekretariát, případně předseda ČSS
předsednictvo uložilo pracovní skupině spustit verzi stránek nejpozději k příštímu zasedání
začátkem prosince s tím, že je v její kompetenci využít schválený komerční subjekt nebo
oslovit externí dobrovolníky
Archiv ČSS:
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o návrhu základní struktury, resp. členění
veškeré dokumentace ČSS a ustavilo pracovní skupinu Vlčková a Tásler k dalšímu pokračování
Speleofórum 2008:
předsednictvo schválilo:
 termín: 18. - 20. 4. 2008
 konference Kras 2008 dne 18. 4. 2008
 místo: Sloup
 termíny pro příspěvky do 17. 12. 2007 na adresu redakce@speleo.cz; větší soubory nutno
dohodnout formu předání individuálně
 pořadateli opět ZO ČSS 6-16 Tartaros
 pro přípravu sborníku stejnou firmu, která realizovala sborník 2007
předsednictvo pověřilo Geršla zaslat na sekretariát 1. cirkulář k následnému rozeslání
Valná hromada ČSS 2008:

•
•

te rmín: 11. 10. 2008
Všechny ZO ČSS se vyzývají, aby na svých výročních členských schůzích včas a
důkladně projednaly své připomínky a návrhy včetně návrhů na ocenění svých čle-
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nů; podklady i se jmenováním svého řádného delegáta pro jednání valné hromady
zaslaly do 31. 3. 2008 sekretariátu ČSS
• Podklady parafuje a zašle za každou ZO ČSS její předseda.
• Sjednocení zaslaných návrhů spolu s návrhy předsednictva sekretariát vrátí všem ZO
ČSS do 30. 6. 2008.
předsednictvo pověřilo Motyčku prokonzultovat změnu názvu občanské sdružení a klubů
s právníkem
Oslavy 30. výročí ČSS:
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o jednáních k termínům konání výstav
v Brně a v Praze; bude rozeslána veřejná výzva dalším autorům
Propagační předměty ČSS:
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Štose, který předložil návrh
předsednictvo schválilo jednak přívěsek s LED-diodou, jednak plechový hrnek a jednak „placatku“
předsednictvo pověřilo Štose dodat cenovou kalkulaci jak na 100, tak i na 200ks

•
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Různé ze sekretariátu:
předsednictvo konstatovalo liknavé dodávání výročních zpráv z klubů a schválilo motivovat
kluby finančním ohodnocením nejlepší zprávy u příležitosti Speleofóra
předsednictvo schválilo individuální členství Jana Smolky
předsednictvo vzalo na vědomí informace o zájmu založit nový klub na Vysočině: skupina dodala potřebné dokumenty, před vyhlášením korespondenčního hlasování sekretariát zkontaktuje ještě ZO ČSS 6-18 Cunicunulus
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JESO:
předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky o termínech seminářů : 10. 11. 2007
v Praze v sídle ČSS a 1. 12. 2007 v Rudici

•
•
•
•

SZS ČSS:
předsednictvo vzalo na vědomí informace náčelníka Šebely o stavu příprav setkání při příležitosti 25. výročí SZS ČSS
předsednictvo schválilo návrh náčelníka SZS na ocenění čestným uznáním za dlouhodobý přínos pro SZS: Svatopluk Cigánek, Antonín Chaloupka, Alois Nejezchleb, Stanislav Kácha, Ota
Šimíček, Radomil Matýsek in memoriam
předsednictvo schválilo návrh náčelníka SZS na ocenění čestným uznáním Roberta Židlického
in memoriam
předsednictvo schválilo odpovědnost za hospodaření SZS a překládání účetních dokladů náčelníka SZS

B) Prosím pěkně, vnímejte důsledně uvedené termíny - nejdřív jsou semináře k JESO, pak hned
uzávěrka příspěvků do Speleofóra a zjara, ještě před Speleofórem čekám vaše úžasné výroční zprávy
a hlavně přípravu na valnou hromadu! Přes termíny už „nepojede vlak“, to bychom se nikam nikdy
nedosápali, takže se těším, jak mě po Novém roce zavalíte zprávami, zápisy ze schůzí, návrhy pro
VH, platbami příspěvků - a tak podobně. A také - připomínám možnost přímého zasílání e-mailové
pošty ze sekretariátu všem, kteří mně do databáze uvedli e-mail, je to podmíněno jen výslovným
souhlasem dotyčného - neplatí totiž, že by všechny kluby měly místo předsedů automatické roboty,
přeposílající jim vše, co do klubu přijde - a ani se to nedá doopravdy očekávat. Takže je možné se
u mne samostatně zaregistrovat a bude vám to chodit, jako už téměř třem stům těch členů, kteří si o to
ke mně napsali. Není se třeba bát zveřejnění privátní e-adresy - vždy to jednotlivcům posílám jako
skrytou kopii, v otevřené to chodí jen zdeúředním styčným důstojníkům každého klubu.
Pěkné podzimní dny bez náledí a bez pokut a trestných bodíků za rychlou jízdu přeje
Veronika

