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č.j. CSS/185/URA/ZAPIS/2018    
Praha, 28. 9. 2018    
 

O b ě ž n í k č. 143/2018 
Dne 26. 9. 2018 se konalo 8. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Audy, Láník, Lenart, Mokrý, Motyčka, Koutecký, Flek, Ouhrabka 
Omluveni: Doležal, Záviška 

I. Oslavy 40. výročí založení ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace všech aktivních o stavu prověřování možností, 
kde oslavy uskutečnit dle představ předsednictva; souběžně bylo domluveno, že v roce 2019 se 
uskuteční Setkání jeskyňářů pod záštitou předsednictva ČSS v Moravském krasu v rámci oslav 40. 
výročí založení ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí průběžné informace Audyho o stavu příprav výstavy k 40. výročí 
založení ČSS v Okresním muzeu Blansko; vernisáž je připravována na červen 2019 

II. Příprava Speleofóra 2019 

• předsednictvo potvrdilo již v dubnu schválený termín a místo konání: 

 termín konán: 26. - 28. 4. 2019 včetně neděle pro exkurze 
 místo konání: Sloup v Moravském krasu 
 uzávěrka sborníku: pondělí 17. 12. 2018 

• předsednictvo potvrdilo i doplněk do pokynů pro autory článků a přednášek: 

„Příspěvek ve sborníku neznamená automatický nárok na 
ústní přednášku; tu je vždy nutno přihlásit zvlášť.“ 

• předsednictvo vzalo na vědomí potvrzení ubytovacích i jednacích prostor, jakož i potřebu prověřit, 
zda i v roce 2019 bude pořadatelem Speleofóra dosavadní ZO ČSS 6-16 Tartaros 

III. SZS ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí podrobné informace jak předsedy Audyho, tak náčelníka SZS ČSS, tak 
i místopředsedy Motyčky o otázkách kolem červnové záchranné akce v Thajsku; byl odeslán dopis 
za ČSS a SZS ČS na Ministerstvo vnitra stran neakceptované účasti ostatní složky IZS - SZS ČSS 

• předsednictvo pověřilo dalším jednáním s MV ČR Audyho, Šebelu a Sirotka a domluvou pracovní 
schůzky se zástupci GŘ HZS a IZS 

IV. Různé 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Audyho a Motyčky o stav u provozu platební brány ČSS 
• předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky o průběhu Eurospeleofóra 2018 v Rakousku 

Příští zasedání se koná ve středu 12. 12. 2018 v zasedací místnosti v sídle ČSS v Praze v 930. 

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 

150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5 
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