ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/56/URA/ZAPIS/2010

O b ě ž n í k č. 101/2010
A)

Dne 23. 4. 2010 se konalo 9. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Návrh Táslera k archivaci zpráv o činnosti
• předsednictvo vzalo na vědomí souhrnnou informaci Táslera a návrh, týkající se zpráv o činnosti
zasílaných ZO ČSS do archivu ČSS, přičemž je nutné rozlišit, zda jde o průběžnou zprávu
(stručné shrnutí za dané období), či o závěrečnou (kompletní a podrobná se všemi náležitostmi a dokumentací, mapami atd.); závěrečnou zprávu musí rovněž zpracovat každý, kdo získal výjimku ze zákona (č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)
• předsednictvo pověřilo:
• Táslera vypracováním metodického návrhu ke zpracování zpráv o činnosti pro ZO ČSS
• Motyčku zajištěním výkladu povinností právnické osoby občanské sdružení
II. Ukončení výstavy v Národním muzeu
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o zapůjčení panelů z výstavy pro Moravské zemské muzeum v květnu t. r. a dalších zájemcích, s nimiž v současné době jednání
probíhá
• předsednictvo schválilo CD s výstavou a s fotografiemi z vernisáže k prodeji za 50,- Kč
III. Ceny Speleofóra 2010
• předsednictvo schválilo:
• cena za nejvýznamnější objev v České republice: Nové objevy v jeskyni Na Javorce (ZO
ČSS 1-11)
• cena za nejvýznamnější objev v zahraničí: Kačna Jama - Reka Exploration 2009 (ZO ČSS
6-19 a další)
• zvláštní cena: Přemapování jeskyně Tux Kupaxa v Mexiku (ZO ČSS 1-10)
• zpráva o činnosti: ZO ČSS 4-01 Liberec
IV. White Nose Syndrom
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o šíření zvláštní plísně netopýrů a o spolupráci ČSS s ČESONem v této oblasti formou osvěty (viz přiložený leták)
V. Logo ČSS pro ZO ČSS 4-01
• předsednictvo schválilo žádost ZO ČSS 4-01 a nemá námitek proti užívání upraveného loga
ČSS pro ZO ČSS 4-01
VI. Oceňování členů ČSS
• předsednictvo schválilo:
• udělení medaile za zásluhy pro Jiřího Hovorku ze ZO ČSS 1-10
• udělení čestného členství Jiřímu Hovorkovi bude zahrnuto do nejbližšího korespondenčního hlasování
VII. Obnovení ZO ČSS 1-09
• předsednictvo projednalo návrh Ondřeje Belicy na obnovení ZO ČSS 1-09

předsednictvo pověřilo Vlčkovou vyžádáním podkladů dle stanov a organizačního řádu ČSS,
tj. zápisu z ustavující schůze a plánu činnosti; teprve poté bude vyhlášeno korespondenční
hlasování o obnovení ZO
VIII. Žádost Oty Šimíčka ke speleokurzům
• předsednictvo vzalo na vědomí požadavek Oty Šimíčka znovu otevřít diskusi k organizaci speleokurzů ve Staré Amatérské jeskyni
• předsednictvo doporučilo vzhledem k nejasnosti formulace požadavku Otovi Šimíčkovi osobní
účast na zasedání předsednictva, aby konkretizoval svůj požadavek
IX. Různé
• předsednictvo vzalo na vědomí názor Musila nepodmiňovat vznik nových skupin dohodou
s případně sousedícími stávajícími skupinami, což byla dosavadní praxe pro včasné řešení
a předcházení možným budoucím konfliktům; předsednictvo doporučilo Vlčkové při kompletizaci požadavků na podklady vznikajících skupin tuto dohodu pouze doporučovat
• předsednictvo vzalo na vědomí názor Musila, který považuje reklamu CAVEXu na
www.speleo.cz za neetickou; předsednictvo konstatovalo, že do zaplacené reklamy nemá právo
nijak zasahovat a že obsah reklamy je věcí zadávající firmy, pokud má řádně reklamní prostor
zaplacen a pokud je reklama v souladu s posláním ČSS, deklarovaným ve stanovách
• předsednictvo požádalo předsedu ediční rady Geršla o zprávu, jak postoupil v obměně členů
ediční rady, a o konkrétní návrhy na zefektivnění její práce
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Závišky o konání lezeckého dne na Chlumu dne 19. 6.
2010
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o postupu organizačního výboru pro přípravu
mezinárodního kongresu v roce 2013, organizační výbor bude mít statut občanského sdružení
a bude účetně zcela oddělen od hospodaření ČSS
•

B)

Různé provozní přípodotky

Tentokrát žádné významné záležitosti k publikaci nemám - jen připomínám, že postěhovací úklid v novém
sídle ještě není zcela dokončen - běžný úřad již naplno běží, jen archiv časopisů a sklad odborné literatury
k prodeji je přece jen ještě poněkud rozvrkočen.
Krásné jarní dny.
Veronika

White nose syndrome (WNS) je nedávno objevená choroba netopýrů, jejíž
nejnápadnější příznak je bíá plíseň na čenichu netopýra. V Americe na následky
této choroby uhynulo již více nez milion netopýru, jak se bude vyvíjet situace v
Evropě, zatím nevíme. Tato otázka je předmětem intenzivního sledování. Pomoci
můžete i Vy.

Na čenichu netopýra je patrná bílá plíseň s delšími vlákny.

netopýr velký

zdravý netopýr

netopýr s pokročilým WNS

na netopýra nesahejte, nerušte ho
pošlete datum a informaci o nálezu na níže uvedený mail
ideálně spolu s fotografií netopýra, na níž je patrný rozsah napadení
Neméně důležité jsou údaje o lokalitách, kde přes pečlivou prohlídku nebyla WNS
zaznamenána
takovéto údaje, zašlete prosím na adresu:

vajtnouz@seznam.cz
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

