
  

  
 

     č.j. CSS/109/URA/2007 

O b ě ž n í k č. 87/2007  
 
Dne 19. 6. 2007 se konalo 14. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS: 
 
Přítomni : Motyčka, Ouhrabka, Šebela, Štos, Tásler,  Záviška, Flek, Geršl, Vlčková 
 
1. JESO 

1.1 Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o stavu prací: předložen návrh da-
tabáze a ukázka vrstvy v GIS; dohodnuta ještě geologická konzultace s Táslerem. 

1.2 Předsednictvo schválilo hlasováním konání semináře pro ZO ČSS, které se budou 
chtít zúčastnit aktualizace záznamů v JESO - seminář bude zorganizován jednak při 
tetínském setkání v říjnu 2007, jednak později v Moravském krasu (termín ještě neur-
čen). 

2. Zdravotnické minimum  
2.1 Předsednictvo schválilo hlasováním formu minima - na každou stránku notýsku for-

mátu A7 ke každému typu nehody základní postup, zalaminovat. 
2.2 Předsednictvo pověřilo Šebelu technickým řešení minima, sestavením konkrétního 

textového obsahu Štose. 
3. WWW-stránky ČSS 

3.1 Předsednictvo schválilo hlasováním jednak výběr firmy Blue Point a redakčního sys-
tému DRUPAL, jednak složení pracovní skupiny Polák, Blažek a Vlčková. 

3.2 Předsednictvo pověřilo Vlčkovou dohledem nad dodržením požadavků zápisu ze 17. 
6. 2006, který byl předsednictvem už př ijat a schválen. 

4. Kontroly na plnění grantů ČSS - jednak z MŽP na granty ke Speleo a Speleofórum, jednak z FÚ 
na hospodaření s dotacemi od MV ČR v letech 2002 - 2004 
4.1 Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o úspěšném výsledku - protokoly 

jsou uloženy v dokumentech ČSS. Nutno urychleně zajistit kompletaci letošních účet-
ních dokladů dotace od T-Mobile. 

5. Oslavy 30. výročí založení ČSS 
5.1 Předsednictvo vzalo na vědomí  informaci Motyčky o přípravě publikace: 

• pracovní název „30 let ČSS ve fotografii“ 

• členění kapitol - 1. obecný úvod, 2. o důvodech jeskyňaření, 3. o praktickém bádání 
včetně činnosti SZS, 4. o problematice historického podzemí, 5. z domácích lokalit, 6. ze 
zahraničních lokalit, 7. o dokumentaci jeskyní 

• formát rozšířená A4, pevná vazba bez přebalu, cca 100 str., náklad 1 000 ks (předběžný 
odhad), bez jazykové  mutace 

5.2 Předsednictvo vzalo na vědomí  informaci Motyčky o přípravě  doprovodné putovní 
výstavy, určené hlavně pro laickou veřejnost, a to v Brně, po Novém roce v Praze. 

5.3 Předsednictvo schválilo hlasováním koncepci publikace včetně podoby a rozsahu. 
5.4 Předsednictvo pověřilo Motyčku návrhem prostor a finančního rozvrhu doprovodné 

výstavy. 
6. Záchranná akce ve Slovinsku 

6.1 Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Šebely a Štose: ve středu 13. 6. 2007 vznik-
la mimořádná situace časovou prodlevou př i výstupu čtyř č lenů ČSS z Černělska Bre-
zna, nikdo nebyl zraněn, akce proběhla pouze za součinnosti s místními úřady a zá-
chrannými složkami - viz tisková zpráva na www- stránkách ČSS. 
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7. Valná hromada ČSS 2008 
7.1 Předsednictvo schválilo hlasováním harmonogram přípravy VH: 

• Všechny ZO ČSS se vyzývají, aby na svých výročních členských 
schůzích včas a důkladně projednaly své připomínky a návrhy 
včetně návrhů na ocenění svých členů; podklady i se jmenováním 
svého řádného delegáta pro jednání valné hromady zaslaly 
                     do 31.  3. 2008 sekretariátu ČSS   

• Podklady parafuje a zašle za každou ZO ČSS její předseda.  

• Sjednocení zaslaných návrhů spolu s návrhy předsednictva sekretariát vrátí všem ZO 
ČSS do 30. 6. 2008. 

8. Obecná propagace ČSS 
8.1 Předsednictvo schválilo hlasováním leták ČSS - jednak předložený text a formu, jed-

nak další zajištění výroby ediční radou, tj. následné dodání podkladových fotografií, 
finanční rozvahy a kompletní realizace. 

9. Různé 
9.1 Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Fleka o stavu řešení památníčku tragicky 

zahynuvším jeskyňářům - návrh Ladislava Slezáka neakceptovalo z důvodů nejas-
ných kritérií pro umisťování jmen na památníček; schválilo hlasováním, že předsed-
nictvo ČSS bude usilovat o umístění tabulky se jménem pro každého tragicky zahy-
nuvšího č lena ČSS ke vchodu Sloupských jeskyní; pověřilo Fleka dalším jednáním a 
Motyčku odpovědí Ladislavu Slezákovi. 

9.2 Předsednictvo pověřilo Vlčkovou vypracováním struktury katalogizace archivu ČSS 
ve spolupráci s profesionálním archivářem. 

9.3 Předsednictvo vzalo na vědomí sdělení ediční rady o př idělení grantů na rok 2007, o 
rezignaci Martina Přibila na členstvív ediční radě a informaci o návrhu Michala Kol-
čavy na publikaci v Knihovničce ČSS a pověřilo Geršla dalším jednáním. 

9.4 Předsednictvo schválilo hlasováním individuální členství Kamily Matějíčkové. 
9.5 Předsednictvo vzalo na vědomí informace Vlčkové o souhlasech k publikaci loga ČSS 

a SZS ČSS ve skriptech o IZS, Šebely o mezinárodním kongresu speleologických zá-
chranných služeb v Aggteleku a Motyčky k 16. mezinárodnímu kongresu. 

 
Příští zasedání se koná v úterý 25. 9. 2007 v 930 v Brně. 

 
 


