Z Á P I S z výroční členské schůze ZO 1-05
ČSS Geospeleos, konané dne 3.2. 2012
v hostinci v Hostimi
Přítomno 35 členů a 2 hosté viz. prezenční listina
Schůzi řídil : předseda Jaroslav Kadlec

Program:
Zahájení
Volba návrhové (Jäger) a volební (Schmidt., Kratochvíl) komise
Zpráva o činnosti za rok 2011
Zpráva o hospodaření za rok 2011
Pokladní zpráva za rok 2011
Revizní zpráva za rok 2011
Plán činnosti na rok 2012
Volba delegáta na Valnou hromadu
Zrušení členství na vlastní žádost
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 3.2. 2012


Výroční členská schůze schvaluje:

 zprávu o činnosti za rok 2011
 plán činnosti na rok 2012
 zprávu o hospodaření za rok 2011
 zprávu o stavu pokladny za rok 2011
 revizní zprávu za rok 2011
 za delegáta na Valnou hromadu ČSS v KD Žacléř dne 13.10.2012 Michala
Nováka (Knaka) a jako náhradníka Helenu Vysokou
 navržení Vladimíra Lysenka k ocenění na Valné hromadě v Žacléři

Výroční členská schůze bere na vědomí:
 ukončení členství Jiřího Schwarzera na vlastní žádost. Důvodem jsou vysoké
odvody na ústředí ČSS.
 informaci o a doporučení shlédnutí nového filmu „Jeskyně zapomenutých snů“
 informaci o připravované Mezinárodním speleologickém kongresu v roce 2013
v Brně. Zájemci o pomoc při přípravě kongresu jsou vítáni. Jednotlivé ZO mají
možnost své prezentace na posteru 1,0x1,5 m a případně i na stole.
 informaci o stavu připravované expedice do Altin Besiku

Výroční členská schůze ukládá:
 Ivovi Zárubovi zajistit průběh Petrbokova memoriálu v roce 2012
 výboru ZO prověřit a provést změnu bankovního domu, u kterého je veden účet
ZO tak aby bylo umožněno hradit členské příspěvky a odvody bezhotovostním
převodem (internetbanking)a nebyly vybírány nekřesťanské bankovní poplatky
za vedení účtu


výboru ZO navrhnout Vladimíra Lysenka na ocenění na Valné hromadě.
Možnost udělení ocenění bude u sekretariátu ověřena.

 výboru ZO zažádat o poster pro prezentaci ZO na kongresu v Brně. Grafickou
úpravu posteru přislíbil Petr Smíšek, tisk Martin Sluka.

 členům ZO platit příspěvky přes ZO (domluva přes J. Kadlece a nebo J.
Schwarzera). Platba přímo na sekretariát ČSS je pro ZO problematická
z důvodu dovybrání příspěvku pro ZO a celkové evidence.

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
















zapsal O. Jäger
jednatel ZO

Plán činnosti ZO 1-05 Geospeleos na rok 2012
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
Montánní společnost Skalka

Akce
příprava Petrbokova memoriálu – 26.-27.5. 2012
Speleofórum letos 31. ročník - 20.-22.4. 2012 ve Sloupu
Setkání speleologů v ČK – podzim (září-říjen) ???
Valná hromadaČSS – 13.10. 2012 KD v Žacléři

Zahraniční akce
Kosovo – mapování jeskyní
Makedonie – květen (listopad?)
Slovinsko (Kanin)
Turecko – Altin Besik (září)
Ondřej Jäger
jednatel ZO

Zpráva o činnosti ZO 1-05 GEOSPELEOS
za rok 2011

V roce 2011 byla uspořádána 1. členská schůze.
Výbor ZO se sešel na 1. schůzi.
Do tisku byly předány 2 články s jeskyňářskou tématikou, byly předneseny 4 přednášky a
uspořádáno 8 exkurzí v oblasti ČK. Byla uskutečněna jedna výstava s jeskyňářskou
tématikou.
5. členů se pravidelně 1x za měsíc zúčastňovalo cvičení SZS stanice Čechy.
Prolongační práce probíhali na těchto lokalitách:
Jeskyně Arnika :

Na této lokalitě byla uskutečněna jen drobná revizní a dokumentační činnost
Celkem 3 akce
Jeskyně Studniční:

Jeskyně je momentálně hlavním pracovištěm ZO.Dne 19.2.2011 se podařilo ze dna
Vaněčkovi studny proniknout do nových prostor
O celkové délce ca 100m, tím se celková délka jeskyně prodloužila na 149m a hloubka
Vzrostla na –26m.. V průběhu jara a léta byly nové prostory zmapovány a zdokumentovány,
do konce roku se práce dále soustředily v prostoru Vaněčkovy studny,
kde se řešil problém zatáčky vodítek, tak aby kýbl tuto zatáčku projížděl bez obsluhy
Od těchto vodítek byla dále nainstalována závěsná drážka o délce12m až na nejhlubší místo
,které je na další prolongaci nejnadějnější. Po instalování drážky zde byla uskutečněna 1
pracovní akce.
V celém tomto období bylo v jeskyni uskutečněno celkem19 akcí..
j.Arnoldka:
V jeskyni je sledována a zaznamenávána hladina jezera na dně jeskyně.
Podtraťová propast:
Zde proběhly 3 ponory,bylo zkontrolováno vyvázání jeskyně do hloubky 50m.
Vědecká činnost:
- pravidelné sledování fyzikálních a chemických parametrů vybraných pramenů na území
Českého krasu a Moravského krasu ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
- Studium krasové hydrologie v Českém a Moravském krasu
‐ Paleomagneticke studium jeskyních sedimentu v Koněpruských jeskyních (Vánoční
jeskyně).
- paleoenvironmentální výzkum fosilních měkkýšů Žichovické jeskyně
Další činnost:
Základna ZO – na základně byl namontován nový solární panel o výkonu 50W a opraveny

akumulátory, tím je nyní zajištěn dostatek el. energie na osvětlení a další potřeby.

Byl uspořádán další ročník Petrbokova memoriálu.
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:
Speleofórum
Setkání jeskyňářů v Českém krasu
Jeskyňářský bál
Lezecké dny ČSS
Členové ZO se účastnili těchto zahraničních expedic:
4. členové Slovinsko,účast na mezinárodní expe Kačna jama
2. členové Slovinsko,Kanin, účast na speleoprojektu Kóty1000
1. člen Turecko, Altin Besik, příprava na plánovanou expe 2012
1. člen Francie, j.systém Pierre Saint Martin
1. člen Mexiko, cenoty Yukatán
1. člen Francie, speleopotápění Ressel,True Madame,Cabouy
1. člen Borneo
1. člen Portoriko
1. člen Čína
místopředseda ZO: Michal Novák

Pokladní zpráva ZO 1-05 za rok 2011
Převod z roku 2010
Příjmy celkem
z toho:
členské příspěvky
dotace pokladny

Výdaje celkem
z toho:
materiál lokality
odvod čl. příspěvků
poštovné
daň z nemovitosti
vyúčtování memoriálu
ostatní (razítka, blok, účet)

Zůstatek k 31.12.2011

5 595.70
26 500.00
26 000.00
500.00

29 239.75
3 571.00
22 000.00
243.00
111.00
448.00
2 866.75

2 855.95

V Praze dne 13.1.2012
Schwarzer Jiří
pokladník ZO 1-05

Zpráva o hospodaření ZO 1-05 za rok 2011
Převod z roku 2010

32 497.33

Příjmy celkem
z toho:

163.13

úrok

163.13

Výdaje celkem
z toho:

998.00

výpisy + poplatky spořitelně

Zůstatek k 31.12.2011

998.00

31 662.46

V Praze dne 13.1.2012
Schwarzer Jiří
pokladník ZO 1-05

Revizní zpráva za rok 2011

2.2.2012

ČSS ZO 1-05 Geospeleos
 Revize hospodaření, tedy revize běžného účtu vedeného u České spořitelny a.s. 4675339/0800
proběhla dne 2.2.2012
 zůstatek z předloňského roku
32.497,33 Kč
 zůstatek k 31/12/2011
31.662,46 Kč
 příjmy a výdaje jsou dokladovány potřebnými dokumenty
 Revize pokladny proběhla dne 2.2.2012
 zůstatek z předloňského roku
5.595,70 Kč
 zůstatek k 31/12/2011
2.855,95 Kč
 příjmy a výdaje jsou dokladovány potřebnými dokumenty
 Revize skladu proběhla dne 2.2.2012
 fyzický stav materiálu na skladu odpovídal seznamu položek vedených v evidenci

 Závěr revize


Revize hospodaření
 revize hospodaření potvrdila správnost a bezchybnost vedení účtu



Revize pokladny
 revize pokladny potvrdila celkovou správnost a bezchybnost vedení pokladny



Revize skladu
 revize skladu potvrdila správnost a bezchybnost vedení skladu
 v roce 2011 proběhlo 9 zápůjček (lana a čluny)
 nebyl nakoupen žádný nový materiál
 nebyl zničen žádný materiál
 dle stavu skladu a počtu výpůjček náš správce skladu navrhuje nekupovat v roce 2012
žádný další materiál
 seznam klubového materiálu je průběžně aktualizován na http://www.geospeleos.com/,
zde je také informace, u koho si lze materiál vypůjčit



Další
 Již druhý rok ve své zprávě konstatuji, že hospodaření klubu je dlouhodobě schodkové.
Příjmy jsou nižší než výdaje a zůstatek na našem účtu se stále snižuje. Letos byl celkový
schodek (účet i pokladna) 3.574,62 Kč. Doporučuji přijmout taková opatření (např. změnu
výše příspěvku), aby příští rozpočty byly vyrovnané.

Pavel Schmidt
revizor ZO 1- 05

