
  

     č.j. CSS/131/URA/2008 

O b ě ž n í k č. 93/2008  
 

A) Dne 10. 10. 2008 se konalo 20. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS: 
 

Přítomni : Motyčka, Ouhrabka, Záviška, Geršl, Flek, Šebela, Piškula, Tásler, Štos 
Nedorazili : Vít, Beneš, Slavík, Sirotek, Wagner, Otava 

I. Valná hromada 2008 
• předsednictvo projednalo zbývající technické podrobnosti k pořádání valné hroma-

dy 
• předsednictvo doporučilo jako zapisovatelku návrhové komise Veroniku Vlčkovou 

II. WWW stránky 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o průběžné práci na stránkách: 

komerční firma má již část k podkladů k dispozici a základní schéma, z něhož vy-
cházejí další části stránek, je hotovo 

III. Sídlo ČSS 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o nezměněném stavu věci 

IV. Různé 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o chystaném zdražení pronájmu 

KD ve Sloupě 
• předseda poděkoval odstupujícímu předsednictvu a dozorčímu sboru za odvedenou práci 

 
B) Dne 11. 10. 2008 se konalo 1. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS: 
Přítomni: Motyčka, Geršl, Piškula, Polák, Šimečková, Tásler, Záviška, Mokrý, Doležal, Flek, 

Musil, Ouhrabka, Jindra 
Nedorazili: Šebela, Slavík, Sirotek, Wagner 

I. Nový předseda ČSS Zdeněk Motyčka uvítal nové předsednictvo a dozorčí sbor 
a zahájil práci.  

II. Volba místopředsedy a hospodáře aj. 
• předsednictvo schválilo jednotlivé funkce: 

- místopředseda Milan Geršl 
- hospodářka Barbora Šimečková 
- předseda ediční rady Milan Geršl 
- předseda dozorčího sboru Jan Flek  

III. Zpráva o činnosti ČSS za období 2004 - 2008 
• předsednictvo schválilo, že zpráva bude jednak vytištěna jako samostatný výroční 

tisk ČSS a rozeslána po jednom výtisku klubům, jednak bude obsahem jednoho 
z letošních zbývajících Speleí, kde bude publikován i souhrn jednání valné hro-
mady 

• předsednictvo pověřilo Vlčkovou avizovat požadavek na doplňky v oběžníku 
a úřední doklady jednání VH rozeslat jednotlivým klubům, Geršla zpracovat číslo 
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Spelea jako zprávu o činnosti a Motyčku vypracováním úvodu do Spelea  ke shr-
nutí jednání VH  

IV. Oznámení nepotvrzeným ZO o zániku 
• předsednictvo pověřilo Vlčkovou  připravit a zajistit odeslání sdělení pro dosavadní 

ZO ČSS 6-31 a 7-15 o nepotvrzení jejich existence včetně upozornění na nutnost 
změn registrace jejich IČO a o ukončení užívání názvu a loga ČSS atd. 

V. Speleofórum 2009 
• předsednictvo schválilo základní parametry konání Speleofóra a Krasu 2009: 

- termín: 24. - 26. 4. 2009 
- organizátor: ZO ČSS 6-16 Tartaros 
- místo: Sloup 
- vstupné:  

1. kompletní akce SPF & Kras: 300,- Kč 
2. řádné Kras: 200,- Kč 
3. studentské a důchodcovské Kras: 50,- Kč 
4. samotné SPF bez Krasu: 180,- Kč 

- podmínky prezentací: max. 20 min, uzávěrka 31. 3. 2009 
- příspěvky do sborníku nejpozději 15. 12. 2008 
- sborník bude 31. 3. 2009 k dispozici předsednictvu pro přípravu ocenění 

• předsednictvo pověřilo Vlčkovou  zajistit v předstihu KD u obce a Geršla výrobou 
pozvánky  

VI. Různé 
• předsednictvo vzalo na vědomí zájem Expedičního fondu o užší spolupráci např. 

propagací tohoto fondu na Speleofóru, naproti tomu pak účastí členů předsednic-
tva při vyhodnocování jednotlivých projektů 

• předsednictvo pověřilo a schválilo : 
- Petra Poláka zajistit kontakt s Expedičním fondem 
- předsedu ediční rady obměnit složení rady 
- nové složení ediční rady: Milan Geršl, Pavel Bosák, Václav Cílek, Jiřina No-

votná, Petr Polák, Jan Vít, Zuzana Musilová, Tomáš Bohanes  
• předsednictvo schválilo žádosti o individuální členství Miroslava Marka a Zbyška 

Prágra  (bývalý člen ZOČSS 5-02); 
• příští zasedání bude 16. 12. 2008  

 
  

 

 

 


