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

č.j. CSS/ 167/URA/2007

O b ě ž n í k č. 89/2007
A) Dne 12. 12. 2007 se konalo 16. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS:
Přítomni : Motyčka, Tásler, Záviška, Flek, Vlčková; telefonicky Ouhrabka
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Příprava Zdravotnického minima
úkol trvá, Šebela vše předloží v lednu
WWW-stránky ČSS
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o dokončení mapy www stránek ČSS, písemnou informaci Blažka o nemožnosti smlouvy na webhosting splnit požadavky ČSS a Motyčky o převodu registrace domény SPELEO.CZ
předsednictvo pověřilo Motyčku zjištěním dalších možností komerčního webhostingu
Z ediční rady
předsednictvo vzalo na vědomí informace Geršla o stavu vydávání čísel Speleo pro tento rok
předsednictvo pověřilo Geršla zajistit vydání pro řádnou fakturaci letošního grantu a dodat
nový propagační letáček ČSS ke schválení předsednictvem
předsednictvo projednalo otázku placeného redaktora - budou dodány podklady k případné
kalkulaci
Archiv ČSS
úkol trvá
předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky ze schůzky s náměstkem Hoškem
mj.o stěhování sídla AOPK ČR a o s tím souvisejícím stěhováním odboru dokumentace
AOPK ČR z Kališnické a o dopadu na smlouvu s ČSS
předsednictvo pověřilo sekretariát sděit požadované limity prostoru pro úřadovnu a pro dokumentaci a knihovnu na min. 5 let a Motyčku pověřen dalším jednáním
Speleofórum 2008
termín: 18. - 20. 4. 2008
konference Kras 2008 dne 18. 4. 2008
místo: Sloup
termíny pro příspěvky analogicky jako loni, tj. do 17. 12. 2007 na adresu redakce@speleo.cz;
větší soubory nutno dohodnout formu předání individuálně
pořadateli opět ZO ČSS 6-16 Tartaros
Valná hromada ČSS 2008

• te rmín: 11. 10. 2008
•

•
•
VII.
•

Všechny ZO ČSS se vyzývají, aby na svých výročních členských schůzích včas a důkladně projednaly své připomínky a návrhy včetně návrhů na ocenění svých členů; 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.
Oslavy 30. výročí ČSS
předsednictvo vzalo na vědomí informace o průběhu prací na publikaci: zvlášť se vyzývají autoři fotodokumentace expedic z 80-tých let
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výzva k dodávání fotografií: termín končí 7. 1. 2008
Propagační předměty ČSS
úkol trvá
JESO
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o uskutečněných seminářích a o následně
připravovaných článcích do publikací ČSS, o přípravě prezentace na web a o třetím semináři
pro pracovníky státní správy v ochraně přírody
předsednictvo vyzývá ZO dodat jednak své určené referenty a jednak seznam jejich lokalit
(úkol pro VČS)
předsednictvo pověřilo Motyčku a Vlčkovou připravit na SPF 2008 metodickou příručku pro
referenty JESO a uspořádt školení k technickým podrobnostem
předsednictvo pověřilo Motyčku smluvně dořešit rozdělení prací na JESO mezi AOPK ČR
a ČSS
Různé ze sekretariátu
předsednictvo vzalo na vědomí stav jednání ohledně nového klubu na Vysočině, který zatím
nedodal požadovaný seznam lokalit, v důsledku toho ZO ČSS 6-18 se vyjádřila negativně; pochybnost zaslala i 6-18kou oslovená 5-01
předsednictvo pověřilo sekretariát uskutečnit zániky členství pro neplacení příspěvků, připomenout finanční ohodnocení nejlepší zprávy o činnosti za uplynulý rok u příležitosti
Speleofóra
předsednictvo schválilo individuální členství Jana Vlčka a Aleše Sklenáře
předsednictvo schválilo provoz společnostního mobilu namísto pevné linky : 722 651 110
SZS ČSS
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Záviška v zastoupení Šebely o oslavách 25. výročí a
o stavu hospodaření SZS ČSS
předsednictvo konstatovalo nejasnosti v rozdělování dostupných finančních prostředků mezi
oběma stanicemi
předsednictvo pověřilo náčelníka podrobným vysvětlením předsednictvu a vypracováním informace o současném stavu materiálu ČSS a o plánu nákupů na rok 2008

B) Konec roku 2007
Připomínám svolání výročních členských schůzí a splnění úkolů z předsednictva (JESO, valná hromada atd.), sepsání zpráv o činnosti a jejich zaslání na sekretariát, zorganizování plateb příspěvků
a včasné zaplacení do společné pokladny (některé kluby ještě do teď nemají letošní průkazky a ani
letošní Spelea...) a hlavně, že

končí rok 2007, začíná rok 2008 a já vám všem přeju jak klidné a příjemné svátky,
tak zdraví a zdraví a radost a zdraví a radost a zdraví v roce příštím
Veronika

