04-22-01 Předběžná pozvánka na speleologický workshop v Broumově
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Věc : Předběžná informace, ale již s pevným termínem
Vážená přátelé a kolegové,
prozatím jen krátkou a rychlou zprávou Vás informujeme, že v termínu 23.10.2021 bude v
Broumově probíhat česko-polský speleologický workshop, uspořádaný s cílem :
- vzájemného informování obou stran o současném stavu výzkumu a studia krasu, pseudokrasu a
historického podzemí v širším území po obou stranách hranice v oblasti českých i polských Sudet
- prodiskutování možností vzájemné přeshraniční spolupráce a koordinace speleologických aktivit
- dohodnutí společné strategie pro přípravu obnovy nové řady česko-polských sympozií o krasu a
pseudokrasu (př. i historického podzemí) Sudet s mezinárodní účastí (s historickou vazbou na
česká a polská sympozia o krasu Sudet v 80. letech minulého století)
- akce se bude konat za podpory širší grantové akce Euroregionu Glacensis měst Broumov a Nowa
Ruda a v rámci Mezinárodního roku krasu a jeskyní.
ZO ČSS 5-03 Broumov jako organizátor a předsednictvo ČSS jako jeden z garantů akce doufají, že
tato informace předbíhající následné oficiální pozvání bude natolik včasnou, aby na tuto akci mohlo
být zajištěno početně i územně dostatečné zastoupení všech amatérských i profesionálních skupin a
spolupracujících organizací i článků státní správy, řešících karsologickou, speleologickou a př. i
montanistickou problematiku v české i polské části Sudet. Věříme proto, že informaci vezmete
vážně na vědomí a termín důležitého setkání s kolegy pracujícími na stejné problematice na druhé
straně hranic si zarezervujete k aktivní účasti na jeho konání. Vaše přihlášení bude možné na
odpovědním lístku, který Vám bude zaslán společně s oficiální pozvánkou do konce tohoto měsíce.
A ještě Vás prosíme o doporučení dalších adresátů ve Vašem okolí a oblastech, které by rovněž bylo
vhodné na tuto akci pozvat.
Těšíme se na Váš zájem a Vaši aktivní účast na jednání speleologického workshopu v Broumově.
Za ZO ČSS 5-03 Broumov Vás srdečně zdraví Jiří Kopecký st.,
Broumov, 06/2021

