Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č. 43/04
z 6. 9. 2004
Přítomni:

Ing. Abramčuková, Ing. Kycl, Ing. Chamra, Dr. Polák, Dr. Marek,
Dr. Schröfel (Praha)

Nepřítomni: Dr. Havelka, Dr. Pospíšil, Dr. Klimek, Dr. Dvořáková
Bylo projednáno:
1. Jelikož opakovaně chybí Dr. Pospíšil, nevíme nic o případných ohlasech z krajů
na naši písemnou výzvu ke spolupráci.
2. K novým úpravám znění geologického zákona a příslušných vyhlášek se očekává
seminář organizovaný Ministerstvem životního prostředí. Je žádoucí, aby se
představitel rady ČAIG zúčastnil. Předběžně souhlasí Ing. Abramčuková.
3. Shromažďujeme zájemce o pořízení geologických brašen a mapovacích desek.
Výzva vyjde rovněž ve Zpravodaji.
4. Zpravodaj ČAIG bude rozeslán v nejbližší době, včetně rozvrhu odborných
seminářů na zimní období. Slíbil Dr. Schröfel.
5. Dr. Polák informoval o možnosti objednat si geologická kladiva zeminářského typu
v železářské prodejně v Praze 4 – Nám. bratří Synků. Budeme ještě upřesňovat.
6. Dr. Marek podal přehled zajímavostí z Informátora ČGS, kupř. o chystaném jubileu
80. let inženýrského geologa Dr. Miroslava Zemana, proběhlých 75 let
doc. Vladimíra Tylše, očekávaných 90 let doc. Zdeňka Rotha a další.
V r. 2004 proběhlo 100 let od narození prof. Bedřicha Boučka.
V geologickém klubu Barrande v Praze – Žižkově probíhá od 9/2004 do konce
roku program besed, seminářů a dokonce i výstav fotografií, obrazů a ilustrací,
v různé dny odpoledne od 17.30 hod.
Pamětní deska zakladatele moderní české geologie prof. Jana Krejčího byla
přemístěna od původního místa u tunelu skrz Vyšehradskou skálu na
vyšehradskou zeď o 40 m výše. Prof. Krejčí (zemř. v r. 1887 předčasně na
nachlazení) je pohřben na Vyšehradském hřbitově.
Ze známějších geologů v r. 2004 zemřeli Dr. Klein, Dr. Holubec, Dr. Patočka.
7. Příští schůzka rady se uskuteční opět v pondělí 4. 10. ve 14.00 hod. na obvyklém
místě SF ČVUT v Dejvicích.
Po schůzce proběhne od 16.00 hod. seminář o nových poznatcích okolo Karlova
mostu v Praze (prof. Škopek, doc. Drozd).
Zapsal:

Jan Marek

