ČAIG
zápis č. 92/09
z jednání rady ze dne 5.1.2009
Přítomni: Dr. Pospíšil, Ing. Kycl, Dr. Schröfel, Ing. Štrosová, Dr. Marek, Dr. Chmelař,
Dr. Škoda, Ing. Abramčuková
Nepřítomni: Ing. Novotný, Dr. Horáček

Bylo projednáno:
1) Dr. Schröfel přinesl koncept dopisu členům ČAIG a společné pozvánky na
valnou hromadu s rozpisem odborných seminářů pro jarní období 2009. Tyto
koncepty byly rozdány a očekávají se návrhy na jejich finální úpravu. Je třeba
s tím neotálet, termín valné hromady se blíží.
2) Tím je třeba opravit nepatřičný údaj z minulého zápisu, že se konání valné
hromady očekává už 19.1. t.r. Ve skutečnosti je svolávána na pondělí 9.2. t.r.
od 14 hod., na SF ČVUT v Dejvicích (místnost bude upřesněna v pozvánce).
Bude zajištěno lehké občerstvení, volba nové rady ČAIG a pravděpodobně i
vzpomínkový proslov prof. Paška o vývoji české inženýrské geologie.
3) Výzva úředníkům různých ministerstev a činitelům odborných firem k účasti na
ig. a hg. kongresu v 9/2009 v Ostravě bude rozeslána až budou shromážděny
anotace příspěvků z obou oborů ig. a hg.
4) Zkontaktovat Dr. Vlašimského z ČGS ohledně geologických tiskovin se Ing.
Kyclovi zatím nepodařilo. Bude o to dál usilovat.
5) Dr. Marek v dohledné době obnoví kontakt na majitele vinného sklípku
v Hlohovci, aby bylo možno na jaře uskutečnit tradiční setkání členů nové
rady ČAIG s představiteli SAIG ze Slovenska.
6) Dr. Schröfel spolu s Dr. Čížkem z ČAH připomněli Dr. Holému z MŽP jeho slib
svolání další schůzky představitelů české geologie. Mělo se uskutečnit
koncem roku 2008. Bylo prý zatím odročeno. Budou ho proto dál atakovat.
7) Ing. Kycl přinesl pozvánku na Geologický kongres, který pořádá ČGS spolu se
slovenskou SGS 30.9. – 4.10. 2009 v Bratislavě. Je to opět výraz nedostatku
koordinace mezi odbornými asociacemi a Českou geologickou společností.
Akce se téměř překrývá s chystaným a ohlášeným společným ig. a hg.
kongresem v Ostravě. Naštěstí přímo nekoliduje a bylo by možno obě akce
časově navázat. Kongres v Bratislavě má mít i sekci aplikované geologie.
8) Jubilant prof. Pašek by měl vystoupit se vzpomínkovou přednáškou na valné
hromadě. Dr. Schröfel to měl s ním dojednat. Znovu to ještě ověří. Zatím byly

jubilantovi vypraveny 2 gratulace. Dr. Marek zjistí u Ing. Kudrny, zdali by byl
schopen sestavit přehled jeho prací.
9) Příští schůzka rady se uskuteční v pondělí 2.2. od 13:30 hod. na obvyklém
místě SF ČVUT v Dejvicích. Bude hlavně třeba připravit valnou hromadu
s volbou nové rady. Dr. Marek vyhotoví přehled činností za uplynulé 2 roky.
Ing. Štrosová by měla mít organizační vedení. Dr. Schröfel zajistí spolupráci pí
Schindlerové s potřebnými písemnostmi a občerstvení. Všichni připraví návrhy
na nové členy rady.
10) Před valnou hromadou 9.2. se sejde rada už ve 13:00 hod. na obvyklém
místě, k doladění posledních příprav.

11) Pozvánky na valnou hromadu spolu s přehledem seminářů na jarní období
s dopisem členům ČAIG po nezbytných úpravách rozešle pí. Schindlerová
z katedry geotechniky SF ČVUT.

Zapsal: Jan Marek

