ČAIG
zápis č. 79/07
z jednání rady ze dne 5. 11. 2007

Přítomni:

Dr. Škoda, Dr. Horáček, Ing. Abramčuková, Dr. Dvořáková,
Dr. Pospíšil, Ing. Marschalko, Dr. Marek, Ing. Kycl, Dr. Schröfel

Nepřítomni:

Ing. Novotný, Dr. Chmelař, Ing. Štrosová

Bylo projednáno:
- Zpravodaj ÚGA č. 4 vyšel a je třeba ho rozeslat. Loga sponzorujících firem už
končí svoje uplatnění na přední straně. Je proto třeba jednat s firmami o dalším
sponzorování. Hlídat by to měli hlavně Dr. Pospíšil a Dr. Horáček.
- Ing. Kycl mluvil s Dr. Budilem z ČGS o zlepšení spolupráce s ČAIG. Zástupci
ČAIG by se měli zúčastnit jednání rady ČGS na vyzvání jednatele Dr. Táborského.
Dr. Schröfel se nabídl, že by se jednání zúčastnil spolu se zástupcem ČAH
Dr. Čížkem. Měli by se pokusit rozptýlit averze vůči aplikovaným geologickým
oborům, které u členů ČGS snad ještě přetrvávají.
- Dr. Schröfel a Dr. Pospíšil informovali o jednání 1. 10., které svolalo Ministerstvo
ŽP o případném sloučení ČGS a Geofondu, a o dalším fungování obou institucí.
Návrh ředitele ČGS na sloučení opět neprošel. Naprostá většina účastníků byla
pro zachování samostatnosti Geofondu. Dr. Holý naznačil potřebnost dalších
jednání.
- V návaznosti na to je třeba trvat na tom, aby se takové jednání s MŽP opravdu
uskutečnilo. Je třeba oživit snahy o ustavení České geologické rady, jaká existuje
kupř. na Slovensku. Dr. Schröfel se znovu vyzývá, aby takové jednání inicioval. Do
té doby musí konečně prostudovat materiály, které SAIG poskytla na společné
schůzce na jaře tr. v Hlohovci.
- Písemné materiály z jednání na MŽP z 1. 10. je třeba dát ke zveřejnění ve
Zpravodaji ÚGA. Jde zejména o přípravné analýzy obou institucí od Dr. Venery a
Dr. Starého. Dr. Horáček je zajistí u Dr. Čížka z ČAH.
- Problém distribuce nového terminologického slovníku, dokončovaného
v Bratislavě, by nejspíš bylo možno vyřešit tím, že by ČAIG část nákladu převzala
a potom dál distribuovala. Bude to třeba ještě dál prodiskutovat na příští radě i na
Valné hromadě ČAIG v únoru 2008.
- Dr. Marek připomněl kromě úmrtí Dr. Havelky ještě další úmrtí známých osob
z geologických kruhů zvl. Dr. Kačury, Dr. Chyby, Dr. Čurdy, Prof. Meliorise.
- Seminář „Geologická legislativa v praxi“ se uskutečnil 15. 11. Poznatky z něj
uvedeme v nejbližší době, jakmile získáme odpovídající reference od účastníků.
- Dr. Marek uvedl zajímavé pasáže ze spravodajcu SAIG, který jsme obdrželi
z Bratislavy.

- Práce na nových webových stránkách ČAIG pokračují, ale jsou s tím potíže,
kupř. s proplácením některých úkonů, kde figuruje dosavadní správce Ing. Chamra
s výhradním podpisovým právem. Bude předmětem dalšího řešení.
- Možnost exkurze do průzkumné štoly na ložisku zlata u Čeliny bude dál
projednávána Stavební fakultou ČVUT, která jí spravuje. Dr. Schröfel by to měl
zajistit, včetně autobusu z Prahy a zpět.
- Odborný seminář s přednáškou Dr. Ložka o přírodě ve čtvrtohorách se uskutečnil
5. 11.
- Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 3. 12. od 14.00 hod. na obvyklém
místě B574 na SF ČVUT v Dejvicích.
- Po schůzce rady bude od 16.00 hod. následovat odborný seminář s informací
Dr. Horáčka o projektu tunelového propojení Prahy s Berounem.

Zapsal:

J. Marek

