eská asociace inženýrských geolog!

ZÁPIS

. 54/05

ze dne 12. 9. 2005
P!ítomni: Ing.S.Chamra, Ing.P.Kycl, RNDr.J.Marek, CSc., RNDr.J.Mühldorf, CSc.,
Ing.J.Novotný, RNDr.P.Pospíšil, RNDr.J.Schröfel, RNDr.J.Suchý, RNDr.S.Škoda.
Nep!ítomni: RNDr.J.Dvo áková, RNDr.M.Horá!ek.
Zástupci pobo ek: RNDr.S.Škoda (".Bud#jovice).
Bylo projednáno:
1. Dr.Marek informoval o Zpravodaji SAIG. SAIG p ipravuje seminá o sesuvech na
Slovensku a Exkurzi. Zú!astnit se mohou i zájemci z "ech. Podrobnosti u Dr.Marka.
2. Webové stránka "AIGu stále nejsou funk!ní. Zajiš$uje Ing.Chamra. Stránky by m#ly
obsahovat stanovy, seznam !len% rady, formulá p ihlášky pro nové zájemce o !lenství, výši
p ísp#vk%, zp%sob jejich úhrady a jmenný seznam !len% (neplatící !leny uvést kurzivou).
Dále by m#la být uvedena výzva !len%m "AIG, aby zaslali své e-mailové adresy na adresu
"AIGu: caig@caig.cz. "len%m, kte í mají vlastní adresu pro elektronickou poštu budou v
budoucnosti zasílány informace v!etn# Zpravodaje touto cestou.
3. V p íštím Zpravodaji by m#l být otišt#n nový ceník služeb Geofondu. Rada "AIGu
reagovala na výrazné zvýšení cen za služby v této organizaci dopisem, adresovaným editeli.
P edpokládá se, že dopis i odpov#& budou otišt#ny ve Zpravodaji.
4. P íprava Zpravodaje vyžaduje zvýšené úsilí. Proto je uvažováno ustavit redak!ní radu
Zpravodaje. Zatím byla navržena Ing.Abram!uková. Návrh s ní projedná Dr.Marek.
5. Dr.Marek p ednesl nové informace o p ipravovaném stavebním zákon#.
Poznámka: V minulém zápise avizované setkání se zástupci dalších geologických
spole!ností se nekonalo z d%vodu pobytu n#kterých zástupc% mimo republiku. Nový termín
setkání zatím nebyl stanoven. Setkání nadále zajiš$uje Dr.Schröfel.

P!íští sch"zka rady se uskute ní v pond#lí dne 3.10.2005 od 14.00 hod. v místnosti
. B574 na SF $VUT v Dejvicích. Od 16.00 hod. bude následovat p!ednáška Dipl. Ing.
Dr.mont. Gernot Stelzera (Trumer Schultzbauten): Použití aktivních sítí ve svazích
ohrožených skalním !ícením (p!íklady použití, projekt, zkušenosti, cena, výpo ty,
dodání atd.). P!ednáška bude proslovena anglicky.

Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole!nosti
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