ČAIG
zápis č. 91/08
z jednání rady ze dne 1.12.2008
Přítomni: Dr. Schröfel, Dr. Pospíšil, Ing. Abramčuková, Ing. Kycl, dr. Horáček, Dr.
Marek, Ing. Novotný, částečně Ing. Štrosová, Dr. Dvořáková, Dr. Chmelař
Nepřítomni: nechyběl nikdo

Bylo projednáno:
1) Ohledně distribuce slovenského terminologického slovníku pro ig. a gt. je
třeba avizovat Přírodovědeckou fakultu na Albertově, aby si zajistila potřebný
počet výtisků, než budou rozebrány. Totéž se týká i ostatních
zainteresovaných fakult.

2) Na chystaný Národní ig. kongres v r.2009 v Ostravě by měli být pozváni
úředníci ministerstev, magistrátů a stavebních úřadů, aby to byl pro ně jakýsi
workshop. Podle toho by se měla řídit i cena vložného. Členům připomínáme
potřebu vhodných příspěvků, nejlépe s předběžnou anotací do konce února.

3) Ve vymáhání dlužných členských příspěvků byla překvapivě úspěšná Ing.
Abramčuková, které se podařilo zinkasovat kupř. i doc. Rozsypala při distribuci
Zpravodaje.

4) Ing. Kycl bude nadále usilovat přimět Dr. Vlašimského z ČGS k pořízení
seznamu odborných geologických periodik.

5) Úprava nových webových stráněk pokračuje ve spolupráci Ing. Štrosové se
studentem Plškem.

6) setkání představitelů české geologie, které slíbil svolat Dr. Holý z MŽP do
Vánoc, zatím ohlášeno nebylo. Dr. Schröfel mu to připomene. Je třeba hlavně
trvat na ustavení alespoň nějakého prozatímního orgánu (rady, komise)
s mezirezortní účinností.

7) Jednání na MŽP s Dr. Molhancovou zatím neproběhlo, ale Dr. Schröfel už
koncipuje dopisy k jejímu oslovení. Ing. Abramčuková mezitím od ní získala
seznam osob s akreditací pro inženýrskou geologii, abys jim mohly být
adresovány výzvy ke členství v ČAIG.

8) Prof. Jaroslav Pašek, v současné době vrcholný představitel české inženýrské
geologie, oslaví 21.12. své 80. narozeniny. Rada ČAIG mu blahopřeje
k tomuto impozantnímu jubileu a přeje dostatek zdraví a elánu do dalších let.
Ing. Štrosová a Dr. Schröfel vypraví příslučné gratulace, dr. Schröfel navíc
ještě dopis, aby vystoupil s proslovem na Valné hromadě.

9) Valná hromada s volbou nové rady se předběžně uvažuje 2.týden po
novoroční schůzce, tj. 19.1.2009. Součástí by měl být seminář s vystoupením
Prof. Paška o vývoji oboru inženýrské geologie a vzpomínkou na jeho
zakladatele.

10) Ing. Novotný s Ing. Abramčukovou pracují na aktualizaci Technických
podmínek pro stavby pozemních komunikací. Stále je v nich potlačována
inženýrská geologie, ale snaží se aspoň zakomponovat potřebu oponentury
„geotechnické dokumentace“ autorizovaným inženýrským geologem.

11) Dr. Marek informoval o aktuálních zajímavostech ze zápisů SAIG.

12) Odborný seminář o vývoji událostí kolem rekonstrukce Karlova mostu se
uskutečnil 1.12.

13) Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 5.1., tentokrát v Akademické
restauraci v Dejvicích od 14 hod. Po schůzce nebude následovat odborný
seminář.

Zapsal: Jan Marek

