
ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

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

 
/                                                                                                         č.j. CSS/169/URA/ZAPIS/2013 

O b ě ž n í k č. 118/2013 

A) Dne 1. 10. 2013 se konalo 6. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Mokrý, Šanda, Koutecký, Doležal 
Omluveni: Flek, Šimečková, Záviška, Ouhrabka 

I. Opakované korespondenční hlasování ke vzniku nových ZO ČSS 

- předsednictvo vzalo na vědomí: 
• platnost korespondenčního hlasování, kterého se zúčastnilo 37 z celkem 62 dosavadních ZO 

ČSS 
• platnost jednotlivých hlasů - dva hlasy byly vyřazeny jako neplatné pro nedostatečnou účast 

členů obou ZO ČSS na skupinovém usnesení o postoji daných ZO (viz příloha konečného souč-
tu hlasů) 

• výsledný počet platných hlasů 35 
• přijetí ZO ČSS 4-05 Goethe pro 32 ==> přijata 

proti 0 
zdrželo se 3 

• přijetí ZO ČSS 6-32 Kota 1000 pro 20 ==> nepřijata 
proti 15 
zdrželo se 0 

• korespondenční hlasování v případu návrhu ZO ČSS 4-05 Goethe schválilo předběžné opatření 
předsednictva ze dne 26. 6. 2013 o přijetí do organizační struktury ČSS, v případě návrhu ZO 
ČSS 6-32 Kota 1000 toto opatření neschválilo a tímto tedy pozbývá platnosti 

• korespondenční hlasování ZO ČSS v roce 2013 je tak uzavřeno a do organizační struktury ČSS 
byla (do konečného potvrzení řádnou valnou hromadou) přijata nová ZO ČSS 4-05 Goethe 

II. Příprava systému odborného vzdělávání členstva ČSS 

- předsednictvo vzalo na vědomí informaci Broma o pokračujících pracích na konceptu; nyní se připra-
vuje anketa pro členy ČSS, která bude otevřena na Speleofóru 2014 

III. 16. ICS 

- předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o průběhu a výsledku 16. ICS, jehož se zúčastnilo 
celkem 1 007 lidí z 53 zemí celého světa - zpráva a vyúčtování bude hotovo s koncem roku 2013 

- jednotlivým ZO ČSS budou zdarma zaslány jeden výtisk The Mysterious Underground a kongre-
sové brožury o činnosti ČSS 2008 - 2012 

IV. Příprava Speleofóra 2014 

- předsednictvo hlasováním schválilo termín a místo konání: 

• termín: 25. - 27. 4. 2014 
• místo: Sloup v Moravském krasu 
• pořadatel: ZO ČSS 6-16 Tartaros 
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- předsednictvo vzalo na vědomí (konečné hlasování proběhne na dalším zasedání): 
• vstupné se pro členy pravděpodobně nebude měnit; patrně se však zvýší vstupné pro nečleny 

ČSS (kontrola předkládáním průkazek ČSS) 
• exkurze budou důsledně omezovány jen na účastníky Speleofóra, snahou je co nejvíce omezit 

návštěvníky z řad tzv. „adrenalinových sportovců“ 

- předsednictvo hlasováním schválilo termín     uzávěrky příspěvků sborníku k 16. 12. 2013 

V. Různé 

- předsednictvo hlasováním schválilo změnu formy členství Sandry Kejíkové z řádného členství v ZO 
ČSS 6-22 na individuální 

- předsednictvo vzalo na vědomí informaci Broma o průběhu podzimního Setkání jeskyňářů 2013, ten-
tokrát organizovaného ZO ČSS 4-01 Liberec 

- předsednictvo e-mailovým hlasováním schválilo individuální členství pánů Aleše Poskočila, Lukáše 
Hrona, Jana Karocha a Jana Levého, zatímco Oldřichu Štosovi jr. schváleno nebylo. 

Příští zasedání se koná 12. 12. 2013 v 930 v sídle ČSS v Praze. 

B) Různé provozní přípodotky … tentokrát nejsou žádné, jen snad termín a místo Speleofóra 
a termín uzávěrky sborníku - tu, redakce ČSS velmi prosí - DODRŽTE! 

Veronika 
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