eská asociace inženýrských geolog!

ZÁPIS

. 57/05

ze dne 5. 12. 2005
P!ítomni: RNDr.J.Dvo áková, RNDr.M.Horá!ek, Ing.P.Kycl, RNDr.J.Mühldorf, CSc.,
Ing.J.Novotný, RNDr.P.Pospíšil, RNDr.J.Schröfel, Ing.M.Štrosová.
Bylo projednáno:
1. Bylo rozhodnuto, že nejbližší vydání Zpravodaje bude uskute!n"no spole!n" jen s #AH.
Asociace ložiskových geolog$ a geofyzik$ se zatím na vydání Zpravodaje nebudou podílet.
2. Dr.Pospíšil p evede stávající seznam !len$ spole!nosti z Wordu do p ehledné tabulky
v Excelu. Tabulka bude obsahovat také sloupec, kde bude uvád"no datum narození !len$, aby
bylo možné vybírat jubilanty. Soubor bude rozeslán všem !len$m rady a p edsed$m pobo!ek.
3. Dr.J.Schröfel podal zprávu z jednání o spole!ném Zpravodaji UGA (spole!ném pro
všechny asociace - #AIG, #AH, #AAG, #ALG). Sou!asn" !len$m rady p edal zápis z tohoto
jednání. Podstatné údaje ze zápisu:
Osnova spole!ného Zpravodaje:
! úvodníky, za každou asociaci jeden,
! legislativa, normy (odkazy),
! ze života asociací + UGA, EFG,
! výzva k vyhledání nových !len$,
! významné dokumenty (ze zasedání rad, z valných hromad),
! nová oprávn"ní,
! !lenská základna - kontrola adresá e, !lenská p ihláška,
! o partnerských vztazích (Slovensko, ...),
! co nového v odboru geologie na MŽP, MPO,
! populární !lánek,
! nové knihy, publikace aj.,
! seminá e (fakultní, podnikové), konference (tuzemské, zahrani!ní),
! kronika (jubilea, nekrology).
P edpokládaný rozsah spole!ného Zpravodaje 60 stran formátu A5 (zmenšených z formátu
A4). Zpravodaj má zatím vycházet 2x do roka (v lednu a srpnu). Rozeslání Zpravodaje
zajiš%uje každá asociace na své náklady.
V p edaném zápisu je uvedeno, že osnova má být napln"na p ed 9. lednem 2006.
4. (K bodu 55/4 a 56/4) Webové stránky #AIG dosud nebyly upraveny. Zajiš%uje
Ing.S.Chamra.
5. Ing.P.Kycl p edložil dále upravený návrh loga #eské asociace inženýrských geolog$.
P ijímají se další nám"ty a úpravy.
6. P íprava valného shromážd"ní. P edpokládá se, že se bude konat dne 13. nebo
20. února 2006. Pro její konání je t eba ve stanovený den zajistit volný sál a ob!erstvení
(RNDr.J.Schröfel).
Návrh programu valného shromážd"ní:
1. Zahájení, seznámení p ítomných s programem.
2. Návrh a volba mandátové komise.
3. Návrh a volba návrhové komise.
4. Zpráva p edsedy spole!nosti (RNDr.P.Pospíšil):
! Kontrola pln"ní usnesení z minulého valného shromážd"ní.
! Zpráva o !innosti spole!nosti v minulém období.
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Zpráva hospodá ky spole!nosti (RNDr.J.Dvo áková).
Zpráva revizní komise (Ing.A.Abram!uková).
Zpráva mandátové komise.
Ob!erstvení.
Diskuse:
! Zpráva zástupce ÚGA (RNDr. J.Schröfel).
! Vystoupení host$ (IAEG, redakce !asopisu Geotechnika aj.).
! Zástupce Geotechnické spole!nosti.
! Vystoupení p edsed$ pobo!ek #AIG.
! Vystoupení zástupce redak!ní rady Zpravodaje.
! Vystoupení zástupce legislativní skupiny.
10. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení.
11. Zakon!ení valného shromážd"ní.
12. P ednáška o stavu výuky inženýrské geologie na vysokých školách (po!ty
p ednášejících na katedrách, po!ty student$ na univerzit" i technice, p ednášené
p edm"ty a jejich rozsah, stav a hlavní tituly používané literatury a skript aj.).
7. Adresáti tohoto zápisu jsou vyzýváni aby zajiš%ovali mezi svými spolupracovníky nám"ty
na odborné p ednášky které by m"ly být p edneseny v první polovin" roku 2006 a p ípadn"
také p i p íležitosti valné hromady v únoru 2006. Nám"ty sd"lte nejlépe p edsedovi pražské
pobo!ky spole!nosti Dr.J.Markovi nebo p i zasedání rady.
8. Byla jmenována redak!ní rada Zpravodaje #AIG. Tvo í ji RNDr.M.Horá!ek (!len rady)
a Ing.A.Abram!uková (p edsedkyn" revizní komise). Koordinaci s redak!ními radami
ostatních asociací p i p íprav" spole!ného Zpravodaje zajiš%uje RNDr.J.Schröfel (p edseda
UGA).
Prvním úkolem redak!ní rady je soust edit již p ipravené !lánky (seznam v zápisu !. 56/05,
bod !. 1) a zformátovat je do jednoho dokumentu. Podklady jsou uloženy u RNDr.J.Schröfela.
5.
6.
7.
8.
9.

9. Tajemník rady #AIG znovu žádá všechny p edsedy a zástupce pobo!ek v Ostrav"
(Ing.D.Ides, Ing.M.Marschalko, RNDr.J.Prášek), K.Varech (V.Mat"jková), #.Bud"jovicích
(RNDr.S.Škoda), Brn" (RNDr.L.Klímek) a v Liberci (V.B"lohradský) a dále !leny revizní
komise, kte í tak dosud neu!inili (Ing.S.Chamra a RNDr.P.Polák). aby mu potvrdili p íjem
zápis$ elektronickou poštou.
Potvr&te na adresu: muhldorf.josef@volny.cz
P!íští sch"zka rady se uskute ní v pond#lí dne 9.1.2006 od 14.00 hod. v místnosti . B574
na SF $VUT v Dejvicích.
Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole!nosti
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