eská asociace inženýrských geolog!

ZÁPIS

. 59/06

ze dne 6. 2. 2006
P!ítomni:
Rada: RNDr.J.Dvo áková, RNDr.J.Mühldorf, CSc., RNDr.P.Pospíšil, Ph.D., RNDr.J.Suchý.
Revizní komise: Ing.A.Abram!uková, Ing.S.Chamra, CSc.
Pobo ka "eské Bud#jovice: RNDr.S.Škoda.
Pobo ka Praha: RNDr.J.Marek, CSc.
Omluveni: RNDr.M.Horá!ek, Ing.P.Kycl, Ing.J.Novotný, RNDr.J.Schröfel.
Bylo projednáno:
1. RNDr.P.Pospíšil,Ph.D. podrobn" referoval o p ipravované p ednášce o stavu výuky oboru
inženýrské geologie. P ednáška bude p ednesena na valném shromážd"ní.
2. Diskuse o logu asociace. Další návrh loga byl zaslán z pobo!ky Karlovy Vary
(V.Mat"jková, RNDr. Jaromír Tvrdý). Dv" vybraná loga budou p edstavena na valném
shromážd"ní.
3. Protože se nepoda ilo navázat spolupráci s externím pracovníkem (viz bod minulého zápisu
!. 58/1), pokusí se Ing.S.Chamra, CSc. vyzvat ke spolupráci n"které doktorandy na #VUT. Ti
by webové stránky upravovali za úplatu.
4. RNDr.P.Pospíšil obdržel zápisy z jednání rady SAIG. Zápisy pošle dalším !len$m rady.
5. P íprava programu valného shromážd"ní. Bylo konstatováno že program je zajišt"n v!etn"
pozvání host$. Prezen!ní listinu zajistí RNDr.P.Pospíšil, PhD., v souladu s bodem !. 58/5
v minulém zápisu.
6. RNDr.J.Mühldorf, CSc. kritizoval že na pozvánce na valné shromážd"ní byla uvedena jeho
elektronická adresa pro zaslání elektronických adres !len$. Protože aktuální seznam !len$
trvale udržuje hospodá ka spole!nosti Dr.Dvo áková, m"la být uvedena její adresa. Za ú!elem
rozesílání Zpravodaje m"la být uvedena adresa !len$ redak!ní rady.

P!íští sch$zka rady se uskute ní v pond#lí dne 13.2.2006 od 13.00 hod. v místnosti
. B 574 na SF "VUT v Dejvicích. Prob#hne pouze p!íprava na valné shromážd#ní.
Poznámka: S ohledem na probíhající stavební práce se sch$zka m$že konat v n#které
p!ilehlé místnosti.
Od 14 hod. se koná valné shromážd#ní len$ spole nosti v místnosti C221.
Další sch$zka rady se bude konat dne 6.3.2006, od 14 hod., v místnosti . B 574 na
SF "VUT v Praze, Dejvicích. Od 16 hod. se koná p!ednáška Františka Wollera
(SÚRAO) - Ukládání jaderných odpad$ v "R (geologické aspekty).
Zapsal:

Dr.J.Mühldorf
tajemník spole!nosti

eská asociace inženýrských geolog!

1/1

