Z Á P I S z výroční členské schůze ZO 1-05
ČSS Geospeleos, konané dne 31.1. 2009
v hostinci v Hostimi
Přítomno 39 členů a 2 hosté viz. prezenční listina
Schůzi řídil : předseda Jaroslav Kadlec

Program:
Zahájení
Volba návrhové (Jäger) a volební (Schmidt., Rohan) komise
Zpráva o činnosti za rok 2008
Zpráva o hospodaření za rok 2008
Pokladní zpráva za rok 2008
Revizní zpráva za rok 2008
Plán činnosti na rok 2009
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 31.1. 2009
Výroční členská schůze schvaluje:
• zprávu o činnosti za rok 2008
• plán činnosti na rok 2009
• zprávu o hospodaření za rok 2008
• zprávu o stavu pokladny za rok 2008
• zprávu správce materiálu 2008
• revizní zprávu za rok 2008
• přijetí Martina Tučka a Jaroslava Kladiva za členy ZO 1,05 Geospeleos
•

zvýšení ročních členských příspěvků ZO na 600,-Kč. Důvodem je zvýšení
ročních odvodů na ústředí ČSS na 500,-Kč za člena.

• zveřejnění informace o Petrbokově memoriálu i na stránkách speleo.cz
• ponechání těchto ústředních adres ZO 1-05 Geospeleos:
poštovní adresa: - Ing. Ivo Záruba, NAREX SAT s.r.o., Moskevská 63,
101 00 Praha 10
elektronická adresa: - mayk@atlas.cz (Michal Kolčava)

Výroční členská schůze bere na vědomí:
• ukončení členství Tomáše Horského na vlastní žádost ze zdravotních důvodů,
obnovení členství je možné na vlastní žádost bez čekatelské doby
•

web hosting stránek ZO Geospeleos bude hrazen z pokladny ZO na základě
vydané faktury

• informaci o správném používání konference geospeleos
• informaci o klesajícím využívání internetových stránek geospeleos.com – nutno
zlepšit přístup ze strany členské základny
• Petrbokův memoriál se v roce 2009 pojede ve stejné trase jako
v předcházejícím roce

Výroční členská schůze ukládá:
• novému výboru ZO vyžádat na ústředí ČSS podrobné zdůvodnění zvýšení
ročních odvodů za člena do ústředí ČSS a toto zdůvodnění společně se
zprávou o hospodaření ČSS rozeslat členům prostřednictvím konference
•

novému výboru ZO převést bankovní účet ZO do Poštovní spořitelny, kde u
neziskových organizací nejsou vyžadovány platby za vedení účtu

• Ivovi Zárubovi komplexně zajistit průběh Petrbokova memoriálu v roce 2009
včetně modernizace pravidel

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, M.
Kolčava

zapsal O. Jäger
jednatel ZO

Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2009
Průzkumná činnost a dokumentace
Arnika
Čeřinka
Arnoldka
Studniční
Pod křížem
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)
výzkum jeskynních sedimentů (Kadlec)

Spolupráce s jinými organizacemi
Muzeum Českého krasu - redakce sborníku Český kras
Spol. Barbora
ČESON
Kóta 1000
HO Spirála Kladno
Správa jeskyní ČR

Akce
příprava Petrbokova memoriálu – 30.-31.5. 2009
Speleofórum - 24.-26.4. 2009
Setkání speleologů v ČK – podzim (září-říjen)
Jeskyňářský bál - Tetín 7.3. 2009

Zahraniční akce
Slovinsko
Solný kras Íránu březen-duben 2009
Kosovo – mapování jeskyní
Ukrajina – Malá Uholka
Itálie
Ondřej Jäger
jednatel ZO

Zpráva o činnosti ZO 1-05 GEOSPELEOS
za rok 2008

V roce 2008 byla uspořádána 1.členská schůze.
Výbor ZO se sešel na 1.schůzi.
Do tisku bylo předáno 12 článků s jeskyňářskou tématikou, bylo předneseno 6 přednášek a
uspořádáno 21exkurzí v oblasti ČK.
6.členů se pravidelně 1x za měsíc zúčastňovalo cvičení SZS stanice č.1 Čechy.
Prolongační práce probíhali na těchto lokalitách:
Jeskyně Arnika :
prolongace v Kotelní ch. postup o cca 13m, další postup byl zastaven pro špatnou dopravu
vytěženého materiálu, další činnost se pak zaměřila na propojení stávající dráhy z novou
částí jeskyně. Pro tento účel muselo být přemístěno ve spodní části Údolní ch . a v prostoru
Kotlíku 10m3 materiálu a proražena ca 2m dlouhá štolka. V dnešní době je již dráha
v provozu z povrchu až stávající dno Kotelní ch. Na této lokalitě bylo v tomto období
uskutečněno celkem 20 akcí.
Jeskyně Studniční:
prolongace na dně Vaněčkovy studny , postup o ca 0,5 m do hloubky V dnešní době je
hloubka jeskyně cca –18m. Proběhlo uzavření vchodu jeskyně - 4 akce
Jeskyně Pod křížem:
vyčištění zadní části portálu /1 akce
Jeskyně Trativod:
Rozšiřování přístupu do zadní části chodby - 4 akce
j.Arnoldka:
V jeskyně probíhá měřeni koncentraci CO2 a radonu, měřeni teplot, osazeni teplotních čidel,
trvale probíhá fotodokumentace.
j. Palachově propasti probíhají mapovací práce včetně fotodokumentace, sledování
vodního stavu jezera, probíhá měřeni koncentraci CO2 a radonu, měřeni teplot, osazeni
teplotních čidel.
Vědecká činnost:
- pravidelné sledování fyzikálních a chemických parametrů vybraných pramenů na území
Českého krasu a Moravského krasu
- Studium krasové hydrologie v Českém a Moravském krasu /Ochozská,Býčí skála,Rudické
propadání/
- pokračovalo studium skapových vod (v souvislosti s nesaturovanou zónou) v Ochozské j.
ve spolupráci se ZO Královopolskou
- pokračoval výzkum sedimentů,hlavně v ČR a SR.
- datování jeskynních sedimentů Moravského krasu /j.Holštejnská,j.Ochozská/ a Nízké Tatry
/j.Starý hrad,j.Mrtvých Netopierov/
- Výzkum kvartérních sedimentů Javoříčského krasu

Další činnost:
Základna ZO - na budovu byl nainstalován hromosvod , do kuchyňky byla vyrobena nová
skřínka a jako každý rok byla připravena zásoba dřeva na zimu.
Dokumentace podzemních prostor v pěnovcové kupě ve Svatem Janu pod Skalou.
Zmapovány jeskyně Bůčkova a Balvanitá ve Svatojanské skále
Byla uzavřena Krápníková jeskyně ve spolupráci ze ZO 1-03 Tetín.
Byly provedeny, vyhodnoceny a publikovány radiotesty:
1/ Palachova propast (jeskyně - povrch)
2/ Svatojánská skala (Lilijicová - Pod křížem - Maštale - povrch)
3/ Štěpánská propástka - Arnoldka
Byl uspořádán další ročník Petrbokova memoriálu.
Členové ZO se účastnili několika montanistických setkání.
ZO spolupracuje s těmito organizacemi:
Muzeum Českého krasu
ČESON
Společnost Barbora
Správa CHKO Český kras
Horolezecký klub Spirála Kladno
Ostatní ZO ČSS
Členové ZO se účastnili těchto centrálních akcí ČSS:
Speleoforum
Setkání jeskyňářů v Českém krasu
Jeskyňářský bál
Členové ZO se účastnili těchto zahraničních expedic:
4.členové Slovinsko, účast na projektu „SPELEOPROJEKT KANIN“ Koty1000
2.členové solné jeskyně Iránu
1.člen Rakousko Loferer Schacht
2.členové Slovinsko Kačna Jama
1.člen Slovinsko Karsologická škola Postojná
1.člen Rakousko Lampechtshoffen
místopředseda ZO: Michal Novák

Pokladní zpráva ZO 1-05 za rok 2008
Převod z roku 2007
Příjmy celkem
z toho:
členské příspěvky
dotace pokladny z konta
prodej samolepek

Výdaje celkem
z toho:
materiál lokality
odvod čl. příspěvků
záloha na memoriál
daň z nemovitosti
pronájem salonku výročka

Zůstatek k 31.12.2008

1 863,10
33 745,00
23 500,00
10 000,00
245,00

28 510,70
7 086,00
19 200,00
1 862,70
62,00
300,00

7 097,40

V Praze dne 20.1.2009
Schwarzer Jiří
pokladník ZO 1-05

Zpráva o hospodaření ZO 1-05 za rok 2008
Převod z roku 2007
Příjmy celkem
z toho:
úrok

Výdaje celkem
z toho:
výpisy + poplatky spořitelně
dotace pokladny

Zůstatek k 31.12.2008

60 400,25
263,34
263,34

11 051,00
1 051,00
10 000,00

49 612,59

V Praze dne 20.1.2009
Schwarzer Jiří
pokladník ZO 1-05

Revizní zpráva za rok 2008

27.1.2009

ČSS ZO 1-05 Geospeleos
 Revize hospodaření, tedy revize běžného účtu vedeného u České spořitelny a.s. 4675339/0800
proběhla dne 26.1.2009
 zůstatek z předloňského roku
60.400,25 Kč
 zůstatek k 31/12/2008
49.612,59 Kč
 příjmy a výdaje jsou dokladovány potřebnými dokumenty
 Revize pokladny proběhla dne 26.1.2009
 zůstatek z předloňského roku
1.863,10 Kč
 zůstatek k 31/12/2008
7.097,40 Kč
 příjmy a výdaje jsou dokladovány potřebnými dokumenty
 Revize skladu proběhla dne 26.1.2009
 fyzický stav materiálu na skladu odpovídal seznamu položek vedených v evidenci

 Závěr revize
¾

Revize hospodaření
 revize hospodaření potvrdila správnost a bezchybnost vedení účtu

¾

Revize pokladny
 revizor upozorňuje, že v rámci financování Petrbokova memoriálu byla zaúčtována a
vyplacena záloha (se všemi potřebnými doklady), ale nebylo provedeno konečné
vyúčtování
 mimo uvedený drobný formální nedostatek revize pokladny potvrdila celkovou správnost a
bezchybnost vedení pokladny

¾

Revize skladu
 revize skladu potvrdila správnost a bezchybnost vedení skladu
 ukradený obal na člun byl nahrazen novým, finančně bylo vyřízeno
 návrh na vyřazení z evidence:
o pletené lanko 5mm – tyto špulky jsou ve skladu od dob expedic do Turecka, průběžně
se z nich odřezávají kusy lan dle potřeby
 vzhledem k zájmu o klubový materiál není návrh na zakoupení dalšího klubového
materiálu; půjčují se především čluny a lana, které vyhovují stavem i množstvím.
 seznam klubového materiálu je průběžně aktualizován na http://www.geospeleos.com/,
zde je také informace u koho si lze materiál vypůjčit

Pavel Schmidt
revizor ZO 1- 05

