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

/

č.j. CSS/205/URA/ZAPIS/2013

O b ě ž n í k č. 119/2013
A)

Dne 12. 12. 2013 se konalo 7. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Mokrý, Šimečková, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka
I.

Příprava systému odborného vzdělávání členstva ČSS

-

předsednictvo vzalo na vědomí:
• informaci Broma o podrobnostech pokračující přípravy systému vzdělávání a k dotazníku určenému na toto téma členstvu
• návrh komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou s tím, že jde o dokument na úrovni
„odborného kursu pro instruktory“, jehož určitá část, odpovídající potřebám ČSS, by měla být
logickou součástí celého systému vzdělávání ČSS

-

předsednictvo hlasováním schválilo změnu názvu komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou na Technická komise

II. 16. ICS
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o hospodářském výsledku kongresu, který je zveřejněn ve Speleu č. 63

-

III. Příprava Speleofóra 2014
-

termín a místo konání:
•
•
•
-

termín: 25. - 27. 4. 2014
místo: Sloup v Moravském krasu
uzávěrka příspěvků sborníku 16. 12. 2013

předsednictvo hlasováním schválilo snížení nákladu sborníku Speleofórum na 500 ks

IV. Různé
-

předsednictvo hlasováním schválilo:
• odměnu pro Jiřinu Novotnou za práci na letošních Speleích
• individuální členství Martiny Šatinské, Oleny Datsjuk a Jana Lábuse

-

předsednictvo doporučilo ediční radě vyhlásit soutěž o kreslíře pro Speleo jak z řad členstva, tak
i případně veřejnosti

-

informaci Motyčky o očekávaných změnách pravidel chování občanských sdružení, vyplývajících
z nového Občanského zákoníku; v tuto chvíli se pro samotné základní organizace ČSS nic nemění, čeká se na právní analýzu
Příští zasedání se koná 29. 1. 2014 v 1000 v zasedací místnosti Správy Zbrašovských aragonitových
jeskyní.

B)

Různé provozní přípodotky
Přeji vám všem krásné svátky, radostného ježíška a příští rok ve zdraví a spokojenosti.
Veronika

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