ČAIG
zápis č. 95/09
z jednání rady ze dne 11.5.2009
Přítomni: Dr. Vitásek, Ing. Valenta, Ing. Abramčuková, Dr. Polák, Dr. Schröfel, Dr.
Marek, Ing. Kycl,
Nepřítomni: Dr. Pospíšil, Dr. Chmelař, Dr. Dvořáková, Ing. Novotný

Bylo projednáno:
1) Dr. Schröfel informoval o výsledcích jednání na MŽP ohledně zneužití razítka
odborné způsobilosti Dr. Babora. Výsledkem je, že MŽP se nehodlá případ
nijak řešit do doby, než policie ČR ukončí vyšetřování. Rada se dohodla, že
Dr. Schröfel napíše na MŽP oficiální dopis s žádostí o popis kroků, jež
ministerstvo hodlá udělat po ukončení šetření policií.
2) Dr. Marek informoval o organizaci tradičního setkání členů rady SAIG a ČAIG
v Hlohovci u Valtic. Poté co byl termín konání odmítnut členy SAIG, Dr. Marek
původně zamluvené ubytování odvolal a termín setkání se tímto posouvá na
neurčito.

3) Vzhledem k tomu, že Dr. Polák nedostal poslední zápis z rady ČAIG, tak i
nadále trvá úkol pro Dr. Poláka zjistit administrativní náročnost procesu
případné změny sídla ČAIGu. Rada se podle jeho informací rozhodne, zda
bude sídlo změněno.
4) Stále nevyšel druhý cirkulář o ig. kongresu v Ostravě 9/2009. Dr. Pospíšil
ověří zda je do cirkuláře včleněn údaj, že kongres se koná u příležitosti 80.
jubilea Prof. Jaroslava Paška.

5) Dr. Marek vznesl obavu, že vložné na ig. kongres v Ostravě 9/2009 je
relativně vysoké a může mnohé potenciální účastníky odradit. Není jasné, zda
organizátoři poskytují slevu pro důchodce. Během rady ČAIG byl přímo
telefonicky kontaktován Doc. Marschalko a ten potvrdil slevy pro důchodce.
6) Rada podá návrh organizátorům kongresu v Ostravě, aby platící členové
ČAIG mohli platit snížené vstupné. Dr. Schröfel a Dr. Marek projednají
uvedené návrhy s Doc. Marschalkem během tradiční květnové exkurze, které
se všichni zúčastní.
7) Ing. Abramčuková informovala o tom, že byl vytvořen nejaktuálnější seznam
platících členů ČAIG, který je rozdílný od seznamu uveřejněným ve
Zpravodaji.

8) Ing. Abramčuková zprostředkovaně informovala o výsledcích soutěže ceny
akademika Quida Záruby.
9) Ing. Valenta předvedl radě webové stránky s jejich možnostmi, tak jak byl
informován panem Plškem, který se rovněž v závěru prezentace zúčastnil.
Všichni členové ČAIGu si do příští rady prohlédnou aktuální stav stránek na
adrese www.caig-uga.cz a sepíší požadavky na webové stránky. Na další
radě ČAIG budou tyto názory konzultovány a vyplyne tak další osud webových
stránek ČAIGu.
Na příští zasedání rady jste srdečně zváni na pondělí 1.6.2009 od 13:30 v místnosti
B574 na Stavební fakultě ČVUT v Dejvicích.
Po zasedání rady bude od 16:00 hod tradiční seminář. Dr. Jiří Zvelebil bude mít
příspěvek: Co nového v managementu skalních svahových deformací.

Zapsal: Jan Valenta

