
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

ZO ČSS 4-03 LABSKÉ PÍSKOVCE

Datum: 6. Února 2010 – SOBOTA

Čas: 17:30 hod

Místo: Děčín – hospoda U GASTONA (jako minule) – Maroldova 1279/2

Program:

1) Zpráva o činnosti ZO za rok 2009 – Chtěl bych poprosit všechny členy ZO, aby mi do schůze
nebo nejpozději na schůzi předali PŘEHLED SPELEOLOGICKÝCH AKCÍ A AKTIVIT, KTERÉ
REALIZOVALI V ROCE 2009 (pokud možno v elektronické podobě – mailem, na CD apod.).
Dám to za celou ZO dohromady a nalo žíme s tím následovně:
a) Odešleme na ČSS
b) Založíme v materiálech naší ZO
c) Zaneseme do kroniky naší ZO
d) Vyvěsíme na našich www stránkách

2) Výběr členských příspěvků na rok 2010 – Je třeba, abychom nejpozději k datu konání členské
schůze vybrali členské příspěvky na rok 2010. Výše příspěvku je 500, - Kč/rok na 1 člena (Tato
částka se odvádí ČSS). Doporučuji ale vybrat o 100, - Kč více – tedy 600,- Kč, abychom mohli
nechat vyrobit nové razítko, vést novou kroniku a aby zbylo i na administrativní výlohy.

3) Dokumentace akcí ZO – naše ZO má novou kroniku (zakoupil jsem jí z vlastních zdrojů), do
které jsou průběžně dokumentovány všechny akce. Starou kroniku jsem doplnil a uložil na
vhodném místě. Bylo by proto dobré, aby z jednotlivých akcí byl k dispozici i fotomateriál.
Pokud nějaký máte, budu vděčný za jeho dodání (v papírové i elektronické formě).

4) Odborná literatura – seznam odborné literatury, která je ve vlastnictví naší ZO bude
zveřejněn na našich webových stránkách – pracuje se na tom.
Odborné články – bylo by dobré dát dohromady (pro potřeby naší ZO) odkazy na literaturu,
v níž naši členové publikovali odborné články ke speleologické tématice. Zveřejníme je na
našich webových stránkách. Pokud jste tedy něco někde publikovali, vytvořte prosím seznam
a přineste na schůzi.

5) Evidence a průzkum pseudokrasových jeskyní – Začali jsme systematicky zpracovávat
evidenci a dokumentaci všech dosud známých a nově objevených pseudokrasových jes kyní
na území Labských pískovců (mapy, cesty, obtížnosti, zaměření, přístup, fotodokumentaci,
faunu, flóru atd.). Budeme vděčni za každý nový poznatek a příspěvek. Předpokládáme
spolupráci především se členy naší ZO, s německými jeskyňáři, děčínskými horol ezeckými
oddíly a geology. Jen za kalendářní rok 2009, objevili členové naší ZO na území Labských
pískovců 7 nových pseudokrasových jeskyní a komor. Průzkum pokračuje zdárně dál.

6) Různé, diskuse, závěr.

Těším se. V případě potřeby mi kontaktujte na: Tlf: 604448835
nebo   E-mail: jaroslav.kukla@seznam.cz „DÍŘE ZDAR“   Jarda Kukla


