Česká asociace inženýrských geologů

ZÁPIS č.72/07
z jednání rady ze dne 5.3.2007
Přítomni: Ing. Abramčuková, RNDr. J. Dvořáková, RNDr. M. Horáček, Ing. S. Chamra,
RNDr. R. Chmelař, PhD., Ing. P. Kycl, RNDr. J. Marek,CSc., RNDr. J. Mühldorf, CSc., Ing.
J. Novotný, PhD., RNDr. P. Pospíšil, PhD., RNDr. J. Suchý, PhD., RNDr. J. Schröfel, Ing. M.
Štrosová
Omluveni: Bylo projednáno:
1. Rada se sešla v novém i starém složení. Proběhlo poděkování staré radě za její práci,
specielní poděkování tajemníkovi RNDr. Mühldorfovi a předsedovi RNDr.
Pospíšilovi.
2. RNDr. Mühldorf, CSc. informoval o proběhlé valné hromadě ČAIG.
3. Proběhla volba tajemníka – tajemnicí byla zvolena Ing. Štrosová se zastupováním Ing.
Abramčukovou.
4. RNDr. Marek informoval o přípravě terminologického slovníku – podrobnosti vyjdou
ve zpravodaji.
5. RNDr. Schröfel opětovně přislíbil vyjednat schůzku na MŽP (viz zápis 67/06 – bod
6.), současně bylo členy rady navrženo, aby osoby, které provádějí pro MŽP
odborného garanta pro udělování odborné způsobilosti zjistili, kdo by mohl být naše
kontaktní osoba pro jednání na MŽP.
6. Legislativa – legislativu i nadále sleduje Ing. Kovář, průběžně bude podávat informace
radě.
7. Redakční rada zpravodaje informovala o práci na přípravě zpravodaje. Ve zpravodaji
bude uvedena nová rada ČAIG a uvedeno nové logo.
8. Webové stránky – RNDr. Chamra zjistí možnosti provozování webu ČAIG přes
jednotlivé poskytovatele a zkontaktuje p. Plška, který má zkušenosti s přípravou www.
stránek.
9. Připravuje se další setkání se členy SAIG – předběžně domluven termín na ½ dubna.
10. Na příští radě se musí určit termín a místo schůzek rady ČAIG s ohledem na
přítomnost předsedy.
11. Po zasedání rady proběhla přednáška
„Použití penetračních metod v IG
průzkumu“, přednášející Doc. K. Drozd

Příští jednání rady se uskuteční v pondělí dne 2. dubna od
B574 na SF ČVUT v Dejvicích.

13.00 hod., v místnosti č.

Od 16.00 hod. proběhne seminář „Informace o nových tunelových stavbách v ČR“ –
přednese J. Aldorf (SF VŠB TU Ostrava), J. Barták (FSv ČVUT Praha)

