ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5

č.j. CSS/18/URA/ZAPIS/2016

Praha, 5. 2. 2016

O b ě ž n í k č. 130/2016
A)

Dne 2. 2. 2016 se konalo 18. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Audy, Šimečková, Doležal, Flek, Koutecký, Ouhrabka, Geršl, Šebela
Omluveni: Brom, Mokrý, Záviška,Vlčková
I.

Aktuální stav registrace spolku
•

předsednictvo vzalo na vědomí informace o stavu registrace ČSS na rejstříkovém soudu: v podstatě dokončena, zbývají likvidace a vznik nových

II. Příprava konání další řádné valné hromady ČSS
•

předsednictvo se shodlo, že termín a harmonogram přípravy VH bude řešen na příštím zasedání

III. Pracovní komise předsednictva
•

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Čecha prostřednictvím emailu o průběžné činnosti, na příštím zasedání předloží konkrétní návrhy

IV. Speleofórum 2016
•

předsednictvo vzalo na vědomí:
•
•

•

informaci Geršla o stavu přípravy sborníku a o připravované aktivitě ediční rady o zařazení sborníku do databáze SCOPUS
ediční rada bude předsednictvo před zadáním tisku obálky informovat o vybrané fotografii na titulní stranu

předsednictvo hlasováním schválilo:
•
•
•

rozpočet v max. výši 150 000,- Kč
realizaci sazby a tisku sborníku u Vydavatelství Audy za 105 000,- Kč
výši vstupného na letošní SPF takto:
• nečlenové 230,- Kč
• členové ČSS 180,- Kč
• senioři nad 60 let 100,- Kč

V. Systém vzdělávání
•

odloženo na příští zasedání

VI. Speleologická záchranná služba ČSS
•

předsednictvo vzalo na vědomí sdělení náčelníka SZS o organizaci a logistice součinnostních
cvičení s HZS a dovysvětlil některé minule diskutované cvičné akce

•

předsednictvo doporučilo SZS, aby při cvičných akcích pečlivě volila lokality k tomu vhodné a
osvětově působila na své členy a zejména členy HZS ohledně chování v podzemí

VII.

Různé
•

předsednictvo vzalo na vědomí:
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•

•

sdělení Motyčky o připravované výstavě „Saudek a jeho spolupráce s ČSS“, kterou
bude pořádat Muzeum ve Strašíně

•

sdělení náčelníka SZS o proběhlé ostré záchranné akci v jeskyni Lipovecká Ventarola,
kde došlo k pádu jeskyňáře z lanového žebříku a zranění nohy

předsednictvo pozdějším elektronickým hlasováním schválilo individuální členství devíti polských
jeskyňářů zčásti obnovené (Bryll Arkadiusz, Rysz Piotr, Sikora Jerzy, Sikora Andrej) zbytek
noví členové (Krawczuk Leszek, Kruzerowski Mateusz, Kula Marek, Sikora Mateusz, Szpotek Konrad)

Příští zasedání se koná 22. 4. 2016 v 930 v salonku hotelu Stará škola ve Sloupě.

B)

Různé provozní přípodotky

Připomínám!!!!

termín Speleofóra 2016 22. - 24. 4. 2016
pořadatel opět ZO ČSS 6-16 Tartaros
opět ve Sloupě v Moravském krasu
Hezké brzké jaro.
Veronika
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