ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
130 23 Praha 3, Kališnická 4-6
č.j. CSS/172/URA/2008

O b ě ž n í k č. 94/008
A)

Dne 16 12 2008 se konalo 2. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS:

Přítomni: Motyčka, Piškula, Šimečková, Záviška, Mokrý, Flek, Musil, Jindra, Šebela
Omluveni: Geršl, Doležal, Polák, Tásler, Ouhrabka
Nedorazili: Slavík, Sirotek, Wagner

I.

Speleofórum 2009
•
•

II.

předsednictvo projednalo otázku konání samostatné odborné konference Kras 2009
předsednictvo schválilo zrušení samostatné konference a případné konání odborné části Speleofóra
ve shodném čase jako dosud, tj. v pátek

Sídlo ČSS

•
•
•

III.

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o konci nájmu v Kališnické a odchodu zbylého
pracoviště AOPK ČR do Nuslí, kde pro sídlo ČSS není prostor
předsednictvo uložilo všem svým členům hledat řešení pro nové sídlo ČSS
předsednictvo pověřilo Motyčku podpisem příslušného dodatku ke stávající Dohodě s AOPK ČR

Kauza Poseidon
•

•

•

IV.

předsednictvo vzalo na vědomí shrnující informaci Motyčky o celém problému s tím, že jde o dvě
stránky věci, a to jednak o odborný problém, jednak o podezření na možné porušení stanov ČSS;
proto byla záležitost ještě před zasedáním předsednictva postoupena k prošetření dozorčímu ČSS
předsednictvo vzalo na vědomí zjištění dozorčího sboru ČSS předneseného Flekem - viz příloha: dozorčí sbor konstatuje, že k porušení stanov ČSS nedošlo, odbornou stránku věci doporučuje postoupit pseudokrasové komisi
předsednictvo schválilo následující své konečné stanovisko:
• předsednictvo obdrželo stanovisko dozorčího sboru ČSS v kauze Poseidon
• na základě tohoto stanoviska konstatuje, že nedošlo k porušení stanov ČSS a že se
nadále jedná pouze o odborný problém
• v této souvislosti pověřuje komisi pro pseudokras v rozsahu bodů 1 až 3 stanoviska
dle doporučení dozorčího sboru k dalšímu postupu
• body 4 až 7 předsednictvo plně akceptuje
• předsednictvo vyzývá ZO ČSS 5-02 ke stanovisku na vyloučení Romana Mlejnka
z ČSS

WWW ČSS
•

•

•

předsednictvo vzalo na vědomí kompletní přehled Motyčky současného stavu: ČSS vlastní domény
speleo.cz, speleo2013.com a speleorescue.cz; webhosting pro ZO (subdomény 3. řádu) a e-maily
jsou přemístěny k Web4you; oficiální stránky jsou hotovy u Webprogressu
předsednictvo vzalo na vědomí související zásadní aktualizaci adres a kontaktů na jednotlivé ZO ČSS
tak, aby v oficiálním kontaktu na každou ZO byla uváděna vždy jen jediná poštovní a jediná emailová adresa
předsednictvo schválilo nový ceník reklam, jímž dosavadní pozbývá platnosti: hlasováním schválen
ceník reklam:

•
•

•

V.
•

•
•
•

B)

500,- Kč za měsíc jak na banner, tak za umístění odkazu mezi sponzory
cena běžné vnitřní stránky ve sborníku SPF 10 000,- Kč a úměrně část stránky, cena třetí stránky 20 000,- Kč
• cena běžné vnitřní stránky ve Speleu 5 000,- Kč a úměrně část stránky, cena třetí stránky
10 000,- Kč
předsednictvo schválilo systém administrace stránek ČSS, který zahrnuje dva technické správce,
editory podle obsahu (předseda, pracovní komise, sekretariát, ediční rada, SZS ČSS) a spuštění
nových www stránek do vánoc

Různé
předsednictvo vzalo na vědomí informaci náčelníka Šebely a velitele Závišky o stavu čerpání finančních prostředků ze všech letošních dotací pro SZS ČSS (GŘ HZS, Rada JmK, T-Mobile) a o dovybavení jak stanic, tak členů SZS ČSS
předsednictvo vzalo na vědomí nabídku Františka Pudila využít prostor v časopise Dobrá voda pro
Speleo a doporučilo ji pouze k individuálnímu využití členům či ZO ČSS
předsednictvo schválilo individuální členství pánů Paška, Čáslavského (obnovené členství po odchodu ze ZO ČSS 1-06), Dlouhého (obnovené členství po odchodu ze ZO ČSS 5-02)
předsednictvo neschválilo návrh na samostatné korespondenční hlasování o čestném členství Pavla
Vašíka (ZO ČSS 7-02)

POZOR!!! Aktualizace OFICIÁLNÍCH KONTAKTŮ na jednotlivé ZO ČSS!!!!

Prosím, věnujte opravdu důkladnou pozornost následujícím odstavcům a prosím o laskavé
uposlechnutí pokyn v něm uvedených pokynů:
1. Po nějaké době mám v adresáři po nejrůznějších diskusích, opravách apod. ne jen
jednu, ale dvě i více poštovních adres a případně až sedm oficiálních e-mailových adres k jediné ZO ČSS, což činí nejrůznější potíže, neustálé opravy, balíčky se Speleem
posílám tu tam, jestliže to tam nechtějí, pak zas jinam, což už dál není vhodné provozovat.
2. Proto potřebuji uvést závazně JEDINOU OFCIÁLNÍ POŠTOVNÍ ADRESU, kam
budu nadále každé ZO posílat vše, co nelze odeslat e-mailem - nemusí nutně souhlasit se sídlem ZO ČSS (občas se dozvídám např., že místní doručovatelka na adrese
sídla žádného člověka z ČSS nezná a balíčky pilně vrací zpět), ale bylo by pro vás výhodné, aby si ty adresy odpovídaly. Nemusí to být ani předseda - jde prostě o adresu,
kam budu papíry nadále posílat a kde si je budete vámi domluveným způsobem také
úspěšně vybírat.
3. Obdobně je potřeba, aby si ZO ČSS domluvila JEDINOU E-MAILOVOU ADRESU,
kam budu posílat vše, co e-mailem přistane u mne a patří vám všem (samozřejmě, že
ti, kteří poslali souhlas se zasíláním e-mailové pošty rovnou do svých soukromých
schránek, ji tam budou dostávat i nadále; a ti, kteří byli dosud uvedeni v úředním seznamu za ZO, budou nadále považováni za ty, kteří svůj souhlas udělili - tudíž nikdo
nebude informačně ukrácen); ty ZO, které již mají oficiální klubovou e-adresu, mají
tento úkoleček vyřešen, ostatní prosím o jednoznačnou domluvu na výroční členské
schůzi.
4. Nemohu ze svého místa řešit vnitřní nejasnosti v těch ZO, kde si uvedením více
úředních adres řešili nějaké další své nedohody, stejně jsem se nevyhnula následným
diskusím, proč co komu přišlo či ne.

5. Analogicky prosím o kontrolu adres a schránek jednotlivců v seznamech, které
každoročně v lednu zasílám - nyní prosím o důkladnější než obvyklé prověření
s tím, že nepotřebujeme v členské databázi trvalé bydliště z vašich občanských průkazů, ale FUNKČNÍ KORESPONDENČNÍ ADRESU, kde si poštu pravidelně vyzvedáváte; trvalé bydliště a evidence na úřadech je věcí státu a jeho státně správních potřeb, zatímco pro případnou potřebu kontakty s jednotlivými členy ČSS (např. při
osobních odborných poradách a hledáním těchto vzácných osob, anebo nedejbože
např. při vyřizování pojistky v případě úrazu) je nutné mít k dispozici tu adresu, kde
jste skutečně k nalezení.
6. Suma sumárum každá ZO ČSS do letošního zápisu z výroční členské schůze výslovně uvede jedinou zasílací adresu (především Speleo, pak případně jiné papírové
objemnosti) a jedinou e-adresu (oběžníky, zdeúřední sdělení apod.), které budu nadále již bez dalších debat používat a které budou uvedeny na www stránkách ČSS
v kontaktech.
7. Suma sumárum každý člen ČSS si na výroční členské schůzi zkontroluje, jaký na
něj mám kontakt, a opraví případně seznam, který dostane každý dosavadní zdeúřední klubový kontakt a který bude zpětně - opravený - přiložen k zápisu z oné výroční členské schůze.

Děkuji za laskavou pomoc při údržbě našich kontaktů, přeju příjemný a radostný rok
2009 a těším se na Speleofórum 2009.
Veronika

