ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
130 23 Praha 3, Kališnická 4-6
č.j. CSS/21/URA/ZAPIS/2010

O b ě ž n í k č. 100/2010
A)

Dne 24. 2. 2010 se konalo 8. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

I)

II)

III)

IV)

V)

Speleofórum 2010
• předsednictvo vzalo na vědomí:
• v neděli 25. 4. 2010 dopoledne proběhne školení instruktorů (viz přiložený dopis Komise
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou)
• během dvou týdnů bude na stránkách www.speleo.cz zveřejněn formulář přihlášky
k prezentacím a k exkurzím
• předsednictvo schválilo:
• jednotné vstupné zůstává 180,- Kč, vstupné pro seniory nad 60 let 100,- Kč
Ediční rada ČSS
• předsednictvo vzalo na vědomí:
• řešení www-stránek SZS ČSS: SZS ČSS určila dva své editory - za stanici Čechy Záruba,
za stanici Morava Bělehrádek
• komise pro speleopotápění: po dohodě editorem stránek Travěnec
• předsednictvo doporučilo předsedovi ediční rady obměnu nefungujících členů
Sídlo ČSS
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o ukončení původní smlouvy s AOPK ČR, týkající se dosavadního sídla ČSS v Kališnické v Praze 3
• předsednictvo schválilo poštovní dosílku na novou adresu Na Březince 14, Praha 5 od 1. 4. 2010
na tři měsíce
Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Závišky o přípravě školení instruktorů v neděli dopoledne po Speleofóru (viz přiložený dopis Komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou): za ZO budou přijati nejvýše dva účastníci - instruktoři, kteří si budou členy své ZO již
školit sami
• předsednictvo schválilo návrh na předsedu komise, jímž byl tímto ustanoven Josef Wagner
Různé
• předsednictvo vzalo na vědomí:
• Záviška informoval o setkání se zástupci orgánů státní správy v Českém krase
• Motyčka informoval o ukončení výstavy, jejíž část bude dále zapůjčena Moravskému
zemskému muzeu a poté dalším zájemcům
• doručený návrh na založení nové skupiny z některých členů původní ZO ČSS 7-15, navrhovatelé již byli vyzváni k doplnění dalších podkladů
• Musil přednesl návrh na udělení čestného členství Svatopluku Cigánkovi, Jaroslavu Zoufalému, Vladimíru Dolníčkovi a Ladislavu Vojtenkovi - po doplnění podkladů bude vypsáno korespondenční hlasování vzhledem k tomu, že příští valná hromada se bude konat až v roce 2012

•

•

B)

předsednictvo projednalo:
• opětovně byla probírána povinnost ZO ČSS o zasílání zpráv nutně jak elektronicky, tak
i písemně a dodržet jejich formu podle organizačního řádu
předsednictvo schválilo:
• nový individuální člen: Jaroslav Zelinka (původně ZO ČSS 6-17)

Různé provozní přípodotky

Tedy vlastně jeden jediný: prosím, dodržte zaslání zpráv a příspěvků nejen ve smyslu projednání předsednictva jak elektronicky (pro rychlost a snadnou manipulaci), tak i tiskem = písemně = poštou, ale i pro
archivaci a věčnou vaši chloubu. Termín je jako každý rok do 31. 3. 2010 dle podmínek organizačního řádu.
Uvědomte si, prosím, že to všechno - namísto udržování (vašeho !) knihovního katalogu, uklízení archivu
apod. - do umření dokola tisknu na recyklovatelný papír a syslím do stohů, čili nejen u toho více a více
šedivím, ale stoprocentně ničím kvalitu vašich zpráv šetřením kartridže a tak.
Kromě toho i vyhodnocení nejlepší zprávy pro vás může i nedopadnout jen pro to, že nebude předsednictvu k ruce kvalitní, reprezentující tisk.
A termín dodržte jednoduše proto, že na Speleofóru na úřad nemám ani pomyšlení a kdo se na to spolehl,
zjistil, že i přes veškerou moji snahu a píli může dojít k nehodám. Opravdu tam nemívám dostatek volného
prostoru v hlavě, abych kromě prodeje zboží na stánku, hlídání pokladničky, funkce aktuální spojovatelky
a rozdavačky slovenských tiskovin ještě evidovala další hory peněz za příspěvky, hlídala kupy papírů,
představujících vaše zprávy apod.
Součástí onoho bodu předsednictva, týkajícího se vašich zpráv, byl mj. souhlas s tím, abych v průběhu
Speleofóra již ani zprávy, ani peníze za příspěvky nepřijímala a neúřadovala. Jak pro stanovami určené
termíny, tak pro bezpečnost vámi vynaložených peněz - tržba ze stánku či případně právě ty pozdě dodané
příspěvky.

Děkuju za pochopení a těším se na setkání ve Sloupě. Krásné konečně jaro.

Veronika

Česká speleologická společnost
Kališnická 4-6
130 00 Praha 3
Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Vážení kolegové,

nedlouho potom, co jsme vás oslovili v souvislosti se školením pro práce ve
výškách a nad volnou hloubkou, se na vás obracíme znovu.
Velmi nás potěšil ohlas, který naše iniciativa vzbudila. Bohužel váš zájem
o školení výrazně převýšil naše očekávání a my nejsme z kapacitních důvodů schopni takový počet přihlášených zvládnout.
Proto jsme nuceni předchozí kolo přihlášek a celý proces zahájit znovu s tímto
omezením: Každá ZO může na školení nominovat pouze 1 osobu; druhou pouze
v případě, že její stav členů je vyšší než 30 osob (tyto osoby získají kvalifikaci instruktora
speleologické techniky, a tudíž budou způsobilé školit další členy a pracovníky).
Konečné přihlášky ke školení, které proběhne ve Sloupu 25. 4. 2010, zašlete na emailovou adresu orcus@volny.cz do 20. 3. 2010. Současně pak fotografii pasového formátu
ke zhotovení průkazu instruktora v digitální podobě na adresu: augustynek@jes.cz.
Všem se omlouváme za vzniklý zmatek a případné problémy, které jim v souvislosti s pozdním vydáním tohoto omezení vzniknou.

Za Komisi pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

J. Wagner, B. Koutecký, J. Augustýnek, M. Záviška, P. Tásler

