Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2005
Průzkumná činnost a dokumentace
Arnika
Čeřinka
Arnoldka
Studniční
Dubová
Průzkum a dokumentace jeskyní v krasových skupinách 21, 24, 27

Vědecko-výzkumná činnost
radiotesty (Zapletal)
výzkum hydrologie krasu (Bruthans, Vysoká)
výzkum kvartérní fauny v krasových oblastech (Hlaváč)

Spolupráce s jinými organizacemi
Muzeum Českého krasu - redakce sborníku Český kras
Spol. Barbora
Sdružení přátel Českého krasu na zřízení ekomuzea Svatý Ján pod Skalou
ČESON
Slovenské muzeum ochrany prírody a jaskyní v Liptovském Mikuláši (SMOPAJ)

Akce
příprava Petrbokova memoriálu – 28. – 29. 5. 2005
Speleofórum 15. – 17. duben 2005
Setkání speleologů v ČK – podzim (září)
Jeskyňářský bál 2.4. 2005 Tetín

Zahraniční akce
Slovinsko
Solný kras Íránu
Rumunsko – Banát
Itálie – okolí Terstu
Rakousko – Loferer Shacht
Ondřej Jäger
jednatel ZO

Z Á P I S z výroční členské schůze ZO 1-05
ČSS Geospeleos, konané dne 30.1. 2005 v
Srbsku v hostinci "U Berounky"
Přítomno 39 členů a 5 hostů viz. prezenční listina
Schůzi řídil : Ondřej Jäger

Program:
Zahájení
Volba návrhové (Kácha) a volební (Horák, Schmidt) komise
Zpráva o činnosti za rok 2004
Zpráva o hospodaření za rok 2004
Pokladní zpráva za rok 2004
Revizní zpráva za rok 2004
Plán činnosti na rok 2005
Přijetí nových členů ZO a čekatelů ZO
Diskuse
Volba nového výboru
Návrh usnesení výroční členské schůze

U S N E S E N Í výroční členské schůze ČSS
ZO1-05 GEOSPELEOS ze dne 30.1. 2005
Výroční členská schůze schvaluje:
• zprávu o činnosti za rok 2004
• plán činnosti na rok 2005
• zprávu o hospodaření za rok 2004
• zprávu o stavu pokladny za rok 2004
• zprávu správce materiálu 2004
• revizní zprávu za rok 2004
• za řádné členy tyto čekatele : Szydlík Dariusz
• za člena čekatele na roční čekatelskou lhůtu Šaroch Daniel, Zdeněk Rynda

Výroční členská schůze bere na vědomí:
• informaci o nebezpečí zániku členství z důvodu neplacení členských příspěvků
u F. Hanzal a L. Čada, když neuhradí do 31.3. t.r. členské příspěvky za rok
2004
• informaci o setkání uživatelů programu Terion v neděli 17.4. 2005 – v rámci
Speleofora
• informaci: Letošní Petrbokův memoriál je jubilejní 40. ročník. Připravuje se
přejezd na kolech z Gánovců na Zlatého koně (za Slovenskou stranu
organizuje Peter Holubek ze SMOPAJ).
• informaci: František Hanzal nemá zájem býti dále členem ZO. Koncem září
patrně zanikne jeho členství.
• informaci o valné hromadě, na které byly zvýšeny odvody na člena ZO
z původních 300 na 400,- Kč. Členské příspěvky Geospeleosu se prozatím
nebudou zvyšovat, setrvávají ve výši 500,- Kč
• informaci o připravované službě, kdy přes internet budou automaticky
rozesílány informace o akcích klubu (kopání atd ...). O zprovoznění se pokusí
Jakub Kerhart a Michal Kolčava. Kdo nechce tuto službu využívat nechť se
přihlásí Michalu Kolčavovi. Informace budou rozesílány e-mailem na adresy
uvedené v adresáři a nebo (kdo nemá) SMS.

Výroční členská schůze ukládá:
Výroční členská schůze zvolila nový výbor ZO ve složení:
předseda – J. Kadlec, revizor – P. Schmidt
členové výboru – O. Jäger, M. Novák, J. Schwarzer, J. Zapletal, I. Záruba, Š.
Křtěnský, M. Kolčava, Jan Herget

Zapsal Jäger – jednatel ZO

