ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

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

č.j. CSS/116/URA/ZAPIS/2019

Praha, 28. 6. 2019

O b ě ž n í k č. 147/2019
Dne 19. 6. 2019 se konalo 12. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS
Přítomni: Audy, Láník, Lenart, Motyčka, Záviška, Flek, Koutecký
Omluveni: Mokrý, Ouhrabka
I.
•

Návrh na vydání publikace Rudolfa Musila v Knihovničce ČSS
předsednictvo hlasováním schválilo vydání velmi odborné publikace Rudolfa Musila, zabývající se
Moravským krasem, v Knihovničce ČSS s finančními náklady zhruba v rozsahu jednoho čísla Spelea

II. Oslavy narozenin ČSS v kempu v Jedovnicích
•

předsednictvo vzalo na vědomí:
 informaci Audyho o stavu příprav setkání u ohně a pečeného selete v kempu v Jedovnicích
včetně upřesnění osob, odpovědných za oheň, za dodání občerstvení a nápojů, jakož i za program k historii ČSS a za exkurze v neděli
 podrobnosti budou uvedeny v pozvánce, která v papírové podobě půjde nejstarším členům
ČSS, případně dalším významným spolujeskyňářům mimo řady ČSS apod.; běžně bude během července rozesílána e-mailem s dalšími potřebnými upřesněními
 příležitostná trička jsou již v návrhu hotova, zbývá zadat jejich potisk
 v přípravě je též speciální číslo Spelea (mělo by jít o č. 77), jehož uzávěrka je definitivně stanovena na 20. 8. 2019 – tímto se mj. připomíná i výzva ediční rady o historické příspěvky do
tohoto čísla (zasílejte přímo na adresu redakce@speleo.cz !)
 informace o stavu brožury k objevování Amatérské jeskyně, kterou vydává Blanenské muzeum k příležitostné výstavě








27. 6. 2019 - vernisáž výstavy
26. - 28. 6. 2019 - souběžná mezinárodní konference pořádaná Správou CHKO MK
na chatě Macocha
13. 9. 2019 - konference k objevu Amatérské jeskyně
27. 9. 2019 - přednáška o zahraničních úspěších ČSS
11. 10. 2019 - prezentace o objevech posledních desetiletí
12. 10. 2019, 19. 10. 2019 a 26. 10. 2019 - předjednané vstupy do Amatérské jeskyně;
první z termínů je podmíněn zakoupením vstupenky na výstavu
27. 10. 2019 - ukončení výstavy

III. Různé
•

předsednictvo vzalo na vědomí:
 záměr Lenarta vypracování podrobné bibliografie obsahu všech sborníků Speleofór včetně
historických Stalagmitů
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informaci Audyho o zpracování textu pozdravu na slavnosti Slovenské speleologické společnosti v Jasové a zašle Slovenské speleologické společnosti
otevření diskuze o návrhu realizace elektronické verze sborníku Speleofóra
informaci Vlčkové o nabídce České spořitelny, která vede spolku běžný (firemní) účet, na
zprostředkování levnějších energií prostřednictvím ENERGIE ČS, 100% dceřiné společnosti
České spořitelny od roku 2012, posouzením byl pověřen Láník

Příští zasedání se koná v pátek 4. 10. 2019 v kempu v Jedovnicích v 1100.
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