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O b ě ž n í k č. 109/2011
A)

Dne 15. 12. 2011 se konalo 17. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Záviška, Tásler, Flek
Omluveni: Geršl, Piškula, Mokrý, Šimečková, Jindra, Ouhrabka, Musil, Slavík
Nedorazili: Doležal, Šebela, Sirotek, Wagner
I.

Speleofórum 2012
• zopakování základních informací:
- místo: Sloup v Moravském krasu
- termín: 20. - 22. 4. 2012
- uzávěrka pro příspěvky do sborníku byla: 19. 12. 2011
• předsednictvo důrazně žádá ediční radu:
- o pozvánku na Speleofórum 2012
- o rozpočet sborníku Speleofóra 2012 a informaci o stavu jeho přípravy
II. Valná hromada ČSS 2012
• zopakování základních informací:
termín: 13. října 2012
místo: Žacléř - Kulturní dům Žacléř
harmonogram příprav:
 do 31. 3. 2012 jednotlivé ZO ČSS dodají bezpodmínečně zápisy z výročních členských
schůzí, kde kromě obvyklých informací bude uvedeno jméno schváleného delegáta,
a své návrhy na jednání valné hromady, jakož i běžné zprávy o činnosti za rok 2011
 do 31. 3. 2012 všechny organizační složky (SZS ČSS, pracovní komise ČSS) dodají zprávy o činnosti za celé období a své návrhy na jednání valné hromady
 do 30. 6. 2012 předsednictvo zpracuje souhrn návrhů, přidá své vlastní a rozešle je zpět
na ZO ČSS již uspořádané vcelku tak, aby je přes léto mohly jednotlivé ZO ČSS projednat a pověřit svého delegáta
 do 30. 9. 2012 sekretariát ČSS zpracuje návrh zprávy o činnosti celé ČSS za období 2008
- 2012 a v písemné podobě ji rozešle delegátům jednotlivých ZO ČSS, aby ji měli
k dispozici včas před samotnou valnou hromadou
 jednání bude řídit Pavel Bosák
III. Různé
− předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky:
• o stavu příprav 16. mezinárodního speleologického kongresu 2013
 vyšel informativní článek ve Speleu č. 58
 v dubnu vyjde druhý cirkulář
 počítá se s reprezentačním stánkem ČSS
 Motyčka připraví informaci pro ZO ČSS o možnosti jejich prezentace na kongresu 2013,
která bude přílohou oběžníku - odpovědi bude nutné poslat do 31. 3. 2011
• o zasedání byra FSE při příležitosti Speleofóra 2012 a o související přednášce v rámci řádného
programu
• o ohlášení se náměstka AOPK ČR Ing. Michaela Hoška, který přednese zprávu o stavu JESO
předsednictvu a dozorčímu sboru na příštím zasedání

B)

Různé provozní přípodotky

Příští zasedání se koná v úterý 31. 1. 2012.
V příloze máte důležité sdělení od předsedy ČSS k 16. mezinárodnímu kongresu 2013 - račte si je
pořádně pročíst.

Přeji krásné vánoce a příjemný, pokud možno nerušený a spokojený rok 2012.
Veronika

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

Všem ZO ČSS a ostatním organizačním složkám ČSS
Vážení kolegové,
opět se na Vás obracím v souvislosti s pořádáním 16. mezinárodního speleologického kongresu v roce 2013 v Brně.
Jak již bylo mnohokráte zmíněno, jedná se o nejvýznamnější světovou událost svého druhu,
která se bude opět po 40 letech konat v České republice. Je pochopitelné, že prezentaci naší
speleologie by měl být věnován dostatečný prostor, a proto si vás dovoluji požádat, abyste
využili nastávajících výročních schůzí a prodiskutovali možnosti prezentace vašich základních organizací na této mimořádné události.
Organizátoři připravili několik bezplatných variant pro možnou prezentaci: pokud budete
mít o některou z nich zájem, prosím o vaše sdělení nejpozději do 31. 3. 2012 sekretariátu
ČSS:
-

poster o rozměrech 100 x 250 cm(š x v)
prezentační stánek - stůl 120 x 60cm, 2 židle, poster 100 x 250 cm

Vzhledem k tomu, že se jedná o akci značného rozsahu, bude možné zdarma poskytnout
každé ZO ČSS či organizační složce ČSS pouze jednu z variant.
Opravdu potřebujeme znát vaše rozhodnutí do výše uvedeného data, neboť i my musíme
vše objednávat se značným předstihem. Po tomto datu bude samozřejmě také možné si objednat prostor pro prezentaci, ale již za standardní kongresové poplatky.
V případě jakýchkoliv dotazů mne můžete kontaktovat na adrese z.motycka@mediform.cz,
rád s vámi proberu vše potřebné.
Děkuji za spolupráci
Zdeněk Motyčka
předseda ČSS

telefon: +420 722 651 110
e-mail : sekretariat@speleo.cz
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