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O b ě ž n í k č. 132/2016
A)

Dne 16. 6. 2016 se konalo 20. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Změna zákona o účetnictví
•

předsednictvo vzalo na vědomí, že účetní uzávěrky za pobočné spolky za roky 2014 a 2015 by byly jen obtížně zpětně získatelné, jejich vyžadování má smysl až od roku 2017 (tj. za rok 2016)
a bude upraveno právě rozpracovaným metodickým návodem pro ZO a úpravou organizačního řádu ČSS; v této souvislosti bude připraven i návrh předsednictva pro VH 2017 právě
s příslušnou úpravou organizačního řádu ČSS

II. Zařazení sborníku Speleofóra do databáze SCOPUS
•

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o stavu záměru: www.speleo.cz bude upraveno tak, aby bylo možno přistupovat do recenzované části sborníku z internetu, jakož vkládat a redigovat autorské příspěvky (standardní výbava recenzovaných časopisů)

III. Příprava konání další řádné valné hromady ČSS
•

předsednictvo projednalo další postup přípravy:
 termín konání 21. 4. 2017 je definitivně potvrzen
 do 15. 9. 2016 budou shromažďovány podněty ze ZO ČSS
 zprávy o činnosti ZO za rok 2016 budou striktně vyžadovány i v elektronické formě jinak nebudou moci býti z časových důvodů zohledněny v celé zprávě o činnosti ČSS
pro VH 2017

IV. Výstava o Saudkovi
•

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o okolnostech uspořádání Saudkovy výstavy
ve spolupráci s Jiřinou Novotnou:
 zhruba třetina výstavy je prakticky propagací ČSS
 další část tvoří originály prací Káji Saudka
 třetí část jsou přetisky grafických listů
 výstava pravděpodobně bude putovní - v plánu je jednak Blansko, jednak Beroun,
ovšem je možné uvažovat i o dalších malých městech ČR

V. Systém vzdělávání
•

•

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Broma o stavu přípravy vzdělávacího řádu: stále není
jasný postup kolem potřebného pojištění instruktorů rizikovějších kursů (speleoalpinismus,
speleopotápění)
dále předsednictvo vzalo na vědomí podrobný výklad Broma ke způsobu stanovení ceny za aktuální kurs první pomoci a požadavek Šimečkové na co možná nejdřívější uspořádání kursu
mapování
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VI. Různé
•

předsednictvo doporučilo sjednat externího spolupracovníka pro provoz e-stánku, který si již vyžaduje větší objem prací, než je dnes možné žádat na sekretariátu

•

předsednictvo doporučilo návrh řešení případných dalších opileckých výtržností členů ČSS na
Speleofóru včasným upozorněním organizátora Speleofóra o vyloučení příslušného provinilce
ze setkání včetně jeho následujícím nevpouštění na akci a také zavedením zavírací doby baru
v předsálí

•

předsednictvo hlasováním schválilo uložení dokumentů zanikajícího pobočného spolku ZO ČSS
7-07 Ostrava do archivu ČSS

Příští zasedání se koná ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 930 v sídle ČSS v Praze.

B)
Různé provozní přípodotky – POZOR, ČTĚTE POKYNY PRO VALNOU HROMADU
2017!!!!!!!!
Velectěné členstvo,
připomínám již domluvené a platné:

I. Všechny organizační složky, tj. včetně pracovních komisí, SZS atd., dodat jakékoliv podněty, návrhy a připomínky pro jednání VH na sekretariát nejlépe
e-mailovou cestou do

15. 9. 2016

II. určení delegátů bude definitivní až v zápisech z VČS z počátku roku 2017
III. bezpodmínečně dodržet termín dodání zpráv o činnosti za rok 2016 do 28. 2. 2017 včetně zaslání elektronické verze (nebude čas na urgence ani na ex post skenování a adjustace pouze
písemných výtvorů)
Návrhy s ohledem na nedávné konání mimořádné valné hromady si připravte hlavně na různá ocenění apod., provozní věci do OŘ nebo do stanov snad by nemusely být.

A pozor na přílohu - Bozkováci pro vás mají pozvánku!

Hezké teploučké léto.
Veronika
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Výzva k zaslání abstraktu
a pozvání na konferenci

Výzkum v podzemí 2016
Bozkov, sobota 15. října 2016
konané pod záštitou
prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D., děkana Fakulty biomedicínského inženýrství
ČVUT v Praze
Vážení kolegové, milí kamarádi,
dovolujeme si Vás pozvat na 7. ročník konference Výzkum v podzemí, který je pořádán
u příležitosti Setkání jeskyňářů 2016 v Bozkově. Dovolujeme si Vám též nabídnout aktivní účast
na této konferenci formou přednášky s projekcí prezentace, filmu nebo fotografií.
Váš příspěvek může být například na téma:
Vědy o podzemí (geologie, hydrogeologie, paleontologie, biospeleologie a další)
Technika a metody ve speleologii (metody prolongace, transport materiálu, zajištění
jeskyní, lezecké metody a vybavení apod.)
Fotografování, mapování a dokumentace podzemí
Montanistika, historické podzemí, stopy po těžbě a zpracování nerostných surovin
Historie speleologického výzkumu, odhalené i neodhalené záhady podzemí
Vzdělávací a společenská úloha speleologie a speleoalpinismu
Konference je určená nejen pro profesionály, ale je otevřená pro všechny speleology, kteří se
chtějí podělit o své zkušenosti, metody, nápady, postřehy či jiné zajímavé myšlenky. Vítáme i
sdílení úvah a názorů, nejen definitivních „pravd“ či nových objevů. Neváhejte se zeptat, pokud
si nejste jisti, zda Vaše téma zapadá do programu konference. Můžete nás kontaktovat na níže
uvedené e-mailové adrese, nebo telefonem na 603 479 901 (Karel) či 777 643 780 (Lukáš).
Z konference vydá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze neprodejný sborník
abstraktů, který bude mít ISBN. Sborník obdrží mj. všichni účastníci konference jako písemný
materiál vhodně doplňující vlastní přednášky.
Bude naším potěšením, pokud přijmete pozvání na tuto konferenci a pokud se jí zúčastníte
formou přednášky. V tom případě si Vás dovolujeme požádat o vyhotovení abstraktu (souhrnu
přednášky) a jeho odeslání na e-mailovou adresu vyzkumvpodzemi@seznam.cz nejpozději
do 15. září 2016. V přiloženém materiálu najdete instrukce k tvorbě abstraktu a také pomůcky a
návody pro jeho sepsání pro méně zkušené přednášející. Zároveň Vám nabízíme, že Vám
s tvorbou abstraktu v případě potřeby pomůžeme.
Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na viděnou.
Za organizační a programový výbor konference:
Mgr. Lukáš Falteisek, ČSS ZO 1-02 a Přírodovědecká fakulta UK v Praze
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., ČSS ZO 1-06 a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

