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č.j. CSS/99/URA/ZAPIS/2018    
Praha, 4. 5. 2018    
 

O b ě ž n í k č. 141/2018 

A) Dne 20. 4. 2018 se konalo 6. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Brom, Doležal, Mokrý, Motyčka, Záviška, Koutecký, Flek, Ouhrabka, Geršl, Šebela, Wagner 
Omluveni: Audy, Láník 

I. Speleofórum 2018 

• předsednictvo hlasováním schválilo udělení svých cen Speleofóra 2018: 
 objev členů ČSS v ČR: Jeskyně U Brádlerů pro ZO ČSS 5-01 Bozkov 
 objev členů ČSS v zahraničí: Jeskyně Komnica pro ZO ČSS 6-17 Topas 
 zvláštní cena: Jeskyně Emine Bojir Chasar za dlouhodobý a systematický výzkum 

a studium pro ZO ČSS 7-01 Orcus 
 čestné uznání: pracovní skupina SE3 za dlouhodobý a systematický výzkum v údolí 

Říčky v Moravském krasu 
 nejlepší výroční zpráva: ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha 

• předsednictvo doporučilo: 
o ediční radě doplnit do autorských pokynů od příštího ročníku nutnost přihlašovat kromě 

příspěvků do sborníku i samotné prezentace, protože psaný příspěvek neznamená auto-
matické zahrnutí do programu přednášek 

o uvést maximální čas pro přihlášenou přednášku; samotná maximální délka nebyla urče-
na a je ponechána na rozhodnutí organizátorů Speleofóra 

• předsednictvo hlasováním schválilo  

 termín konání příštího Speleofóra 26. 4. - 28. 4. 2019  
na základě letošních zkušeností s ubytováním ve Sloupě; rezervace prostor KD pro rok 2019 
byla provedena neprodleně po skončení tohoročního Speleofóra a je již potvrzena 

II. Otázky k vedení seznamu členů ČSS s ohledem na legislativu o ochraně osobních údajů 

• předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace Motyčky, který bude urgovat řádný doku-
ment, obsahující konečné závěry Advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři; na jeho základě 
se budou poté připravovat návrhy na úpravu organizačního řádu ČSS z podnětu předsednic-
tva, určené k letošnímu korespondenčnímu hlasování základními organizacemi ČSS 

III. Oslavy 40. výročí založení ČSS 

• předsednictvo hlasováním schválilo definitivní termín konání Setkání ke 40. výročí ČSS na ví-
kend  5. 10. - 6. 10. 2019 ; hlavní program se připravuje na sobotní večer, přijíždět bude 
možno již v pátek; místem konání oslav bude RS Čermák v Sloupě 

• předsednictvo pověřilo řízením organizace Setkání ke 40. výročí ČSS Mokrého a Kouteckého 
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IV. Různé 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Vlčkové o stavu členské základny ZO ČSS 4-05 Goethe, 
v níž zbyl jediný člen, a doporučilo upozornit dotčenou ZO ČSS na to, že od příštího roku 
bezpodmínečně buď musí ZO zajistit alespoň pět členů, či se musí zbylý člen stát buď indivi-
duálním členem, nebo se přihlásit k jiné skupině s tím, že bude dál aktivní na své dosavadní 
lokalitě 

• předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci Broma na členství v předsednictvu ČSS - dle výsledků 
hlasování valné hromady ČSS 2017 je na řadě místo něj Jan Lenart ze ZO ČSS 7-01 Orcus ja-
ko náhradník pro předsednictvo; členem komise pro vzdělávání Brom ovšem zůstává a jako 
takový informoval předsednictvo stavu přípravy kursu mapování 

• předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace náčelníka Šebela o dění v SZS ČSS a o úspěš-
ném rozběhu společné stanice záchranářů v Rudici i přípravě obdobného projektu se SZS ČSS, 
stanicí Čechy v Tetíně 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Závišky o Lezeckém dni na Chlumu v Českém 
krasu, který se letos koná  16. 6. 2018  - součástí bude slavnostní otevření podzemního 
speleotrenažéru společně s ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha - speleotrenažér bude dedi-
kován Antonínu Zelenkovi 

 

Příští zasedání se koná ve středu 27. 6. 2018 v sídle ČSS v Praze v 930. 

 
B) Různé provozní přípodotky 

Pro jistotu: vnímejte všechny tři termíny, které v tomto oběžníku jsou: 

letos už zanedlouho Lezecký den na Chlumu 16. 6. 2018 

příští jaro Speleofórum 2019 26. 4. - 28. 4. 2019 

příští podzim Setkání ke 40. výročí ČSS 5. 10. - 6. 10. 2019 

 

Objektivně zjištěné houstnutí času i prostoru si vynucuje čím dál včasnější zabukování jak toho času, 
tak i těch prostor, takže - proto. Doporučuji a prosím, zapisujte hned do svých deníčků. 

Úspěšné hrabací léto. 

Veronika 
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