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ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY

Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5

                                                                                                         č.j. CSS/20/URA/ZAPIS/2012

O b ě ž n í k č. 110/2012

A) Dne 31. 1. 2012 se konalo 18. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Geršl, Mokrý, Piškula, Šimečková, Záviška, Flek, Ouhrabka, Musil

Omluveni: Tásler, Jindra 

Nedorazili: Doležal, Šebela, Slavík, Sirotek, Wagner

I. Speleofórum 2012

 zopakování základních informací:

- místo: Sloup v Moravském krasu

- termín: 20. - 22. 4. 2012

- uzávěrka pro příspěvky do sborníku byla: 19. 12. 2011

 předsednictvo schválilo:

- náklad sborníku 600 ks

- maximální výše nákladů na sborník včetně dohod o provedení práce a distribučních ná-

kladů (povinné výtisky, výměna literatury, pro ZO ČSS, autorské výtisky) 185 000,- Kč

- pořádáním Speleofóra opět ZO ČSS 6-16 Tartaros 

- výše vstupného ve stejné výši jako v r. 2011, ovšem bude důsledně vyžadováno placení i za 

vstup do předsálí

II. Valná hromada ČSS 2012

 zopakování základních informací:

termín: 13. října 2012

místo: Žacléř - Kulturní dům Žacléř

harmonogram příprav:

 do 31. 3. 2012 jednotlivé ZO ČSS dodají bezpodmínečně zápisy z výročních členských 

schůzí, kde kromě obvyklých informací bude uvedeno jméno schváleného delegáta, 

a své návrhy na jednání valné hromady, jakož i běžné zprávy o činnosti za rok 2011

 do 31. 3. 2012 všechny organizační složky (SZS ČSS, pracovní komise ČSS) dodají zprá-

vy o činnosti za celé období a své návrhy na jednání valné hromady

 do 30. 6. 2012 předsednictvo zpracuje souhrn návrhů, přidá své vlastní a rozešle je zpět 

na ZO ČSS již uspořádané vcelku tak, aby je přes léto mohly jednotlivé ZO ČSS projed-

nat a pověřit svého delegáta příslušným způsobem hlasování v těch kterých otázkách

 do 30. 9. 2012 sekretariát ČSS zpracuje návrh zprávy o činnosti celé ČSS za období 2008 

- 2012 a v písemné podobě ji rozešle delegátům jednotlivých ZO ČSS, aby ji měli 

k dispozici včas před samotnou valnou hromadou

 jednání bude řídit Pavel Bosák

III. JESO

 předsednictvo vzalo na vědomí:

- náměstek AOPK ČR Ing. Hošek, pracovníci AOPK ČR Ing. Suldovská a RNDr. Balák před-

vedli prezentaci současného stavu JESO (viz jejich prezentace, vyvěšená se souhlasem au-

torů v samostatné části www.speleo.cz pro JESO)

- JESO je přístupné na adrese http://jeso.nature.cz i přímo ze stránek www.speleo.cz; jaký-

koliv kontakt se správci JESO je možný prostřednictvím adresy jeso@nature.cz

http://www.speleo.cz/
http://jeso.nature.cz/
http://www.speleo.cz/
mailto:jeso@nature.cz
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- stánek JESO na Speleofóru 2012, další možná školení jednak formou ohlášení se domlu-

vené skupiny správcům JESO, jednak na základě aktuálních upozornění, zaslaných 

správci JESO do Aktualit www.speleo.cz

IV. Různé

 předsednictvo vzalo na vědomí:

- informaci Závišky o uskutečněných oslavách výročí SZS ČSS

- informaci Šimečkové o nepřipravenosti avizovaného prodeje prošlých lan SZS ČSS a Zá-

višky za SZS ČSS Čechy o jejich náhradním rozdání aktivním ZO ČSS v Českém krasu

- informaci Vlčkové o způsobu vypořádání pohledávky firmy HILTI za ČSS (podstatou chy-

ba prodejce v provozovně HILTI, který v r. 2010 vystavil nejednoznačný doklad členovi 

ZO ČSS 6-15 Holštejnská)

B) Různé provozní přípodotky

ZNOVA PŘIPOMÍNÁM, CO JE POTŘEBA PRO ZORGANIZOVÁNÍ VALNÉ HROMADY 2012 

Z VAŠÍ STRANY - dosud došlé zprávy zatím avizované potřebnosti obsahovaly jen z nepatrné části!

Do 30. 3. 2011 sdělte i požadavek na ubytování svých delegátů na VH 2012 (buď kulturní dům

s vlastním spacákem, nebo penzion), aby je bylo možné včas zarezervovat!

A zrovna tak požadavky na organizační výbor 16. mezinárodního speleologického kongresu ve 

smyslu dopisu předsedy ČSS v minulém oběžníku!

Příští, 19. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS se koná v pátek 20. 4. 2012. 

Veronika

http://www.speleo.cz/



