ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/13/URA/ZAPIS/2014

O b ě ž n í k č. 120/2014
A)

Dne 29. 1. 2014 se konalo 8. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Audy, Brom, Mokrý, Šanda, Šimečková, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka
Omluveni: Motyčka, Slavík
I.

Příprava Speleofóra 2014 a sborníku Speleofórum 2014

-

termín a místo konání:
•

termín: 25. - 27. 4. 2014

•

místo: Sloup v Moravském krasu

•

pořadatel: ZO ČSS 6-16 Tartaros

předsednictvo hlasováním schválilo:

•

základní vstupné ve výši 230,- Kč

•

po předložení průkazu člena ČSS nebo průkazu zahraniční speleologického klubu
či asociace zvýhodněné vstupné ve výši 180,- Kč

•

členové ČSS starší 65 let seniorské vstupné ve výši 100,- Kč

•

vstup na exkurze bude umožněn pouze na základě řádného zaplacení jakéhokoliv typu
vstupného na Speleofórum

•

SZS ČSS uspořádá některé atrakce podobně jako na 16. ICS

•

maximální výši rozpočtu letošního sborníku stejnou jako pro rok 2013 a realizaci firmou Audy

II. Příprava systému odborného vzdělávání členstva ČSS a činnost TK
-

-

předsednictvo vzalo na vědomí:
•

prezentaci Wagnera o náplni a směrování činnosti technické komise

•

jistý rozdíl v pohledu na činnost dotčené komise mezi předsednictvem a členy komise ohledně
některých technických otázek, významných pro speleologii (výkopy, čerpání vody aj.); obecně
bylo doporučeno doplnit členskou základnu komise o řešitele i nelezecké technické problematiky

•

domluvu na spolupráci nad přípravou systému vzdělávání a tvorbě standardů speleoalpinismu společně se SZS ČSS; schůzka nad strukturou vzdělávání speleoalpinismu v ČSS se uskuteční v pátek 25. 4. 2014 ve Sloupu po zasedání předsednictva

předsednictvo hlasováním schválilo:
•

rozeslání dotazníku, souvisejícího se systémem odborného vzdělávání, členstvu ČSS

•

další změnu názvu technické komise na Technická komise pro aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou České speleologické společnosti s pracovní zkratkou TK
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III. Různé
-

-

předsednictvo projednalo:
•

podnět Šimečkové ohledně kontroly čerpání dotací pro ČSS

•

funkčnost dosavadního technického správce stránek www.speleo.cz

předsednictvo vzalo na vědomí:
•

informaci Šimečkové o přehledu hospodaření ČSS v roce 2013 i s ohledem na konání 16. ICS

•

informaci dosavadního velitele SZS ČSS, stanice Čechy Mojmíra Závišky o jeho rezignaci na
svoji funkci a o nové osobě velitele této stanice Michala Nováka
Příští zasedání se koná 25. 4. 2014 v 930 v salonku hotelu Stará škola
ve Sloupě v Moravském krasu.

B)

Různé provozní přípodotky

Tentokrát pár připomínek mám, proto, prosím, vnímejte:
1) členské příspěvky MUSÍ být zaplaceny do 28. 2. 2014, kdo nebude mít zaplaceno, přestává
být členem ČSS (viz schválený organizační řád ČSS z roku 2012)
2) zrovna tak musí být doručeny zprávy o činnosti a zápisy z výročních členských schůzí do
téhož termínu; včasnost dodání dokumentů je součástí hodnocení předsednictva při rozhodování o nejlepší výroční zprávě, která je pak finančně oceněna!
3) ediční rada bude vyhlašovat soutěž o kreslíře pro časopis Speleo - tak buďte ve střehu, jak se
objeví avízo o spuštění soutěže (ptejte se ediční rady na redakce@speleo.cz, to její záležitost, ze
sekretariátu vám k tomu nedokážu říci nic víc)
Pěkné brzké jaro (aspoň tady v Praze je nekonečněkrát lepší než zablácená a špinavá zima) a uvidíme
se na Speleofóru.
Veronika
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