ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

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

č.j. CSS/102/URA/ZAPIS/2020

Praha, 28. 5. 2020

O b ě ž n í k č. 151/2020
Dne 20. 5. 2020 se konalo 16. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS
Přítomni: Audy, Láník, Lenart, Mokrý, Motyčka, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka, Šebela
Omluveni: Mokrý
Hosté: Stanzelová (AOPK ČR), Chalupka (AOPK ČR), Mandel
I.

Vydávání časopisu Speleo

•

předsednictvo velmi podrobně projednalo vyhodnocení očekávatelných nákladů na další pokračování
papírové formy Spelea – úhrada za DTP, ofsetovou tiskárnu a poštovné - a následně na základě
proběhlého průzkumu hlasováním rozhodlo o historickém ukončení papírové formy vy-

dávání Spelea, a to pro jak malý zájem ze strany členstva ČSS i doposud obesílaných
příjemců mimo členstvo ČSS, tak i pro neúměrně vysokou finanční náročnost jeho výroby jen v takto omezeném malonákladu (zájemců v termínu evidováno celkem 100,
z toho 84 členů ČSS z aktuálního letošního počtu členů 1 229)
•

časopis Speleo dále pokračuje v elektronické formě, a to na internetové adrese
https://www.speleo.cz/espeleo, kde jsou umístěna jak všechna čísla až do vydání č. 77, tak posléze budou vyvěšována všechna nová, která budou již v digitální formě zdarma všem a po otevření
elektronické formy bude umožněno stáhnout si číslo Spelea ve formátu jednoduchého PDF, jež
bude možno si v případě osobního zájmu bez omezení vytisknout

•

elektronické Speleo navazuje řádně na jeho původní tištěnou formu již s vlastním ISSN 2694-9393
(Online) v redakčním systému WordPress (https://wordpress.com/); samotná obsahová struktura
časopisu zůstane, bude ovšem umožněno prohlížení obsahu nejen na běžné obrazovce, ale díky
redakčnímu systému i na displejích telefonů a tabletů, což v případě jednoduchého PDF je značně
nekomfortní záležitostí

II. Speleofórum 2020

odložený termín a místo konání:
Sloup v Moravském krasu 12. 9. – 13. 9. 2020
•

•

vstupné na SPF je schváleno v loňské výši, tedy:
 nečlenové ČSS - 250,- Kč
 členové ČSS - 190,- Kč
 důchodci - 100,- Kč
sborník SPF 2020 je v e-stánku ČSS již k dispozici; autorské výtisky a výtisky pro ZO ČSS budou
dostupné k osobnímu převzetí na odloženém Speleofóru 2020, aktuálně proběhne poštou pouze
distribuce povinným příjemcům a v rámci řádné výměny literatury
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po uvolnění protiepidemiologických opatření budou oživeny práce na exkurzích Speleofóra; přihlašování by mělo být umožněno již od poloviny července

•

III. Facebook ČSS
•

předsednictvo vzalo na vědomí prezentaci Lenarta o připraveném konceptu facebookového profilu
ČSS; správci FB ČSS jsou určeni Lenart, Audy, Geršl, editory FB ČSS jsou určeni vybraní členové
jednotlivých pracovních komisí a určení členové SZS ČSS

•

po prvotním naplnění profilu bude na www.speleo.cz vyvěšen informativní článek a zprovozněno
vzájemné propojení mezi www.speleo.cz a FB 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

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

nejbližší termíny: podání návrhů jednotlivými organizačními složkami ČSS (ZO ČSS,
SZS ČSS) na ocenění svých členů (doprovodit stručným odůvodněním návrhu), úpravy dokumentů ČSS apod.

doručit nejpozději 15. září 2020 e-mailem či písemně sekretariátu ČSS
•

další nezbytné náležitosti:
 na VČS ty ZO ČSS, které ještě neurčily svého delegáta, odhlasovat a DO ZÁPISU UVÉST
JMÉNO a případně i zástupce
 zprávu o činnosti za rok 2020, má-li být zahrnuta do kompletní zprávy pro VH, bezpodmínečně doručit do 28. 2. 2021 ELEKTRONICKY na adresu sekretariátu ČSS

V. Různé
•

předsednictvo vzalo na vědomí:
 informaci Motyčky o dokončované právní rešerši nehody v Lopači; příslušnými nezbytnými
úpravami bude pověřena technická komise ČSS
 informaci hostů z AOPK ČR o spouštěném projektu OPŽP – Ochrana vybraných jeskyní a krasových jevů v ZCHÚ; aktuální průběžné informace, podstatné pro jednotlivé ZO ČSS, budou
podávány online e-mailem apod. posléze pověřenými členy předsednictva, případně i dalšími
pověřenými členy ČSS
 informaci Audyho o vydání publikace prof. Musila „Údolí hlavních vodních toků v Moravském krasu“, která po nezbytném stanovení parametrů jejího prodeje bude uvolněna v estánku ČSS; křest publikace proběhne na Speleofóru 2020; po jednom kuse bude též rozeslána
všem ZO ČSS

Příští zasedání se koná v pátek 11. 9. 2020 v 1000 v salonku hotelu Stará škola ve
Sloupě v Moravském krasu.
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