ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

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

č.j. CSS/44/URA/ZAPIS/2020

Praha, 6. 3. 2020

O b ě ž n í k č. 150/2020
Dne 26. 2. 2020 se konalo 15. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS
Přítomni: Audy, Láník, Lenart, Mokrý, Motyčka, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka, Geršl
Host: Kovačič ý
I.

Elektronické verze tiskovin ČSS

•

předsednictvo velmi podrobně projednalo studii Audyho o prověrce fungování e-knih, e-časopisů a
možnosti distribuce elektronických tiskovin přes webovské stránky společnosti, příp. knižní eshopy

•

po dlouhé a detailní debatě předsednictvo hlasováním schválilo:
 pověření Lenarta zpracováním koncepce spolkového facebooku a jejím přednesením na příštím zasedání

 Speleo od letoška bude vycházet pouze elektronicky; e-mailem budou osloveni zástupci všech ZO ČSS, aby k určitému datu zjistili počet zájemců o papírový tisk, který však bude muset být předplácen (výše předplatného a forma
úhrady vyplynou z ohlášeného zájmu o tuto formu Spelea) a bude rozesílán již
jen formou běžných dopisů předplativším jednotlivcům
 zasílání Spelea knihovnám, do zahraničí apod. bude též převedeno na elektronickou verzi,
pokud si dotyčný příjemce výslovně nezažádá jinak
 komerční elektronická verze licenčně chráněného sborníku SPF nebude z dalších důvodů realizována; experimentálně bude realizován Sborník anglických abstraktů SPF 2020 jako online
publikaci k vyvěšení na speleo.cz zdarma
II. Speleofórum 2020

termín a místo konání: Sloup v Moravském krasu 24. 4. až 25. 4. 2020
•
•
•

předsednictvo vzalo na vědomí opětovnou součinnost Kouteckého při organizaci exkurzí stejně, jako
v loňském roce
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Audyho o aktivitě organizátorů Czech Speleo Photo a o jejich
obnovené koncepci soutěže
vstupné na SPF bylo schváleno v loňské výši, tedy:
 nečlenové ČSS - 250,- Kč
 členové ČSS - 190,- Kč
 důchodci - 100,- Kč
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•

předsednictvo vzalo na vědomí prezentaci Kovačiče, zastupujícího náčelníka Šebelu, o stavu a výhledech další činnosti SZS ČSS:
 podstatou prezentace kromě krátké orientační historie byla podrobná SWOT analýza, kterou
předsednictvo aktivně komentovalo
 nejdéle se všichni zdrželi u zapojení do nově organizované instituce Cave SAR (orgán Evropské
unie v oblasti záchrany), kde jde o certifikaci a spolupráci s HZS ČR
 dalším významným prvkem je institut „přidruženého členství“, který by mohl iniciovat doplňování chybějících řádných členů SZS ČSS

•

předsednictvo doporučilo SZS ČSS připravit si dostatečně pádné odůvodnění příslušného návrhu
valné hromadě ČSS 2021 na navýšení odvodů členských příspěvků o částku (dosud – cca 16 let –
jde o 50,- Kč každého člena), která by v součtu významně doplnila nedostatečné krytí finančních
potřeb SZS ČSS

•

předsednictvo vzalo na vědomí sdělení Geršla o přípravě překladu učebnice speleozáchrany ze slovinštiny, který právě prochází revizí lékaře SZS ČSS Bedřicha Kaly a měl by se dočkat vydání v Knihovničce ČSS

IV. Příprava valné hromady 2021
•

valná hromada se tedy bude konat v pátek 23. 4. 2021, a to opět ve Sloupě v Moravském krasu –
během jara budou odpovědní zástupci organizačních složek ČSS vyzváni k přípravě a zaslání návrhů pro valnou hromadu (termín bude 15. 9. 2020)

• VALNÁ HROMADA ČSS 2021: 23. 4. 2021
• místo konání: Sloup v Moravském krasu
V. Různé
•

předsednictvo vzalo na vědomí změny ve složení členů pracovní komise pro speleopotápění, avizované
jejím předsedou Liborem Čechem

Příští zasedání se koná v pátek 24. 4. 2020 v 1000 v salonku hotelu Stará škola ve
Sloupě v Moravském krasu.

POZOR – PŘÍLOHA OBĚŽNÍKU: DOTAZNÍK
K PŘEDPLATNÉMU PAPÍROVÉ FORMY
SPELEA
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Dotazník
zjišťování počtu zájemců o tištěné papírové Speleo
Na svém 15. zasedání předsednictvo ČSS hlasováním schválilo, že časopis Speleo

od čísla 78 bude vycházet pouze elektronicky.
E-Speleo bude volně přístupné na webu ČSS ve veřejné části Ke stažení a bude
zdarma.
Předsednictvo si uvědomuje, že i přes většinovou schopnost stahovat a používat elektronické verze textových souborů mohou někteří členové přesto stále mít zájem na
klasické tištěné papírové formě, a tedy připouští zajištění omezeného nákladu Spelea
v papírové modifikaci.
Tato forma však vyžaduje předplatné tisku a distribuce. Tyto výtisky budou ovšem
doručované přímo přihlášeným předplatitelům, nikoliv na adresy ZO ČSS (tj. balíky
se Speleem už nebudou nadále organizovány).
Podle počtu zájemců o papírovou formu teprve bude stanoven samotný náklad a cena
za jeden výtisk.

 Předsednictvo ČSS se tímto obrací na zástupce každé ZO ČSS, aby
sdělili počet zájemců o papírový výtisk Spelea za jejich ZO ČSS.
 Předsednictvo ČSS se tímto obrací na individuální členy ČSS a stávající předplatitele Spelea, zda mají stále zájem o papírovou formu
Spelea.
Počet zájemců o papírové Speleo či sdělení, že máte stále zájem o papírové Speleo,
zašlete

nejpozději do 30. 4. 2020 na adresu sekretariat@speleo.cz
a do předmětu zprávy vložte
titulek „E-Speleo – zájem o papírovou formu“
(jinak není možné s ohledem na objem e-mailové komunikace sekretariátu zaručit, že
odpověď nebude přehlédnuta a že bude řádně zaevidována).
Pokud za některou ZO ČSS či od oslovených jednotlivců do určeného termínu nedorazí odpověď, bude se předpokládat, že o papírovou verzi není zájem, tzn. automaticky bude dotyčný příjemce evidován jako uživatel e-Spelea.
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