ČAIG
zápis č. 93/09
z jednání rady ze dne 2.2.2009
Přítomni: Ing. Štrosová, Ing. Abramčuková, Ing. Novotný, Dr. Pospíšil, Dr. Marek, Ing.
Kycl, Dr. Dvořáková, Dr. Schröfel, částečně Dr. Chmelař
Nepřítomni: Dr. Horáček

Bylo projednáno:
1) Dr. Marek připomněl úmrtí Dr. Ing. Jiřího Zámka, bývalého předsedy rady
ČAIG, a též Dr. Václava Macha z pobočky v Č. Budějovicích. Dodatečně došla
zpráva o úmrtí Ing. Kočandrle, CSc. z Rýmařova.
2) zájemci o ig.a gt. terminologický slovník musí počkat, až ČGS zajistí další část
výtisků ze Slovenska. První část již byla vyprodána.
3) Dopis všem členům ČAIG, zformulovaný Dr. Schröfelem, byl po stylistické
úpravě rozeslán společně s pozvánkou na Valnou hromadu a přehledem
seminářů.
4) Ing. Kycl získal od Dr. Vlašimského z ČGS část potřebných informací o
aktuálně vycházejících geologických periodikách. Pokusí se to nějak
zkompletovat.
5) Dr. Schröfel pozval Dr. Holého – vedoucího geologického odboru MŽP na
Valnou hromadu ČAIG. Měla se mu tam připomenout potřeba svolání
reprezentantů české geologie k dalšímu jednání o řadě věcí společného
zájmu. Prý se zúčastnit nemůže. Bude třeba ho dál upomínat (Dr. Schröfel +
Dr. Čížek).
6) Byla diskutována možnost účastí na společném Geologickém kongresu 30.9.
– 4.10. v Bratislavě.
7) Podle oznámení ve Zpravodaji ČGS se konají volby do „Národního
geologického komitétu“ a byla zveřejněna výzva k návrhům na doplnění členů.
Rada ČGS nikoho nenavrhla. Jde zjevně o instituci jiného zaměření, nejspíš
jen formální.
8) Bylo probíráno organizační zajištění Valné hromady, včetně návrhu členů
nové rady a přehledu neplatících členů, aby se vyjasnil aktuální stav členské
základny ČAIG a její majetkové poměry. Prof. Pašek potvrdil přednes
odborného příspěvku.
9) Dr. Marek uvedl přehled zajímavostí ze Zpravodaje ČGS č.8.

10) Ing. Štrosová informovala o stavu nových webových stránek ČAIG. Jsou jisté
potíže v komunikaci se studentem Plškem, který úpravy realizuje.
11) Ing. Kycl zajistí u Dr. Táborského zveřejnění oznámení o společném hg. a ig.
kongresu v 9/09 v Ostravě. Totéž oznámení je třeba znovu uveřejnit i ve
Zpravodaji ÚGA.
12) Ing. Novotný informoval o své účasti na mezinárodní konferencí IAEG v 1/09
v Arizoně o diskontinuitách ve skalních masivech.
13) Dr. Pospíšil informoval o finančních nárocích chystaného hg. a ig. kongresu
v Ostravě. Výše vložného pro účastníky bude cca 3600 – 4000 Kč, pro
důchodce a studenty cca 2000 Kč. Vyzval k podávání anotací odborných
příspěvků, do konce únoru. Bude třeba celkem cca 40 příspěvků, které budou
zveřejněny ve Sborníku. Ten bude společný s hg. částí.
14) Další schůzka rady se uskutečnila 9.2. před Valnou hromadou, k posledním
organizačním přípravám.
15) Valná hromada členů ČAIG s volbou nové rady se uskutečnila 9.2. Ing.
Štrosová oznámila program a řídila jednání. Dr. Marek přednesl přehled
činnosti rady za uplynulé období. Byly navrženy a následně schváleny
potřebné komise. Hospodářka Dr. Dvořáková uvedla stav členské pokladny.
Revizní komise to odsouhlasila.
Volby nové rady vyzněly takto:
předseda: Dr. Pospíšil
hospodářka: Dr. Dvořáková (setrvale)
členové: Ing. Kycl, Dr. Vitásek, Dr. Polák, Dr. Chmelař, Ing. Valenta
revizní komise: Ing. Abramčuková, Ing. Novotný, Dr. Marek
Prof. Pašek přednesl odborný příspěvek o chybách v ig. průzkumných pracích.
V rámci diskuse vystoupila řada členů s příspěvky, které budou stručně
zmíněny v příštím zápisu.
Přehled činnosti za minulé období bude uveřejněn ve Zpravodaji ÚGA, spolu
s výsledky voleb nové rady.
16)Nově zvolení členové rady ČAIG spolu se členy dosavadní rady se sejdou na
společné schůzce na obvyklém místě SF ČVUT v Dejvicích v pondělí 2.3. od
13:30 hod.
Po schůzce bude od 16.hod následovat odborný seminář o zlepšování
základových půd.

Zapsal: Jan Marek

