Věc: zápis č. 177/2019 z jednání Rady ČAIGu ze dne 4. 3. 2019
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Ing. Novotný, Ing. Tůma, Ing.
Jechová, Ing. Kycl, RNDr. Podpěra

Nepřítomni: RNDr. Dvořáková, Mgr. Brunát, RNDr. Schröfel
1. Setkání členů a příznivců ČAIGu na Cholíně se bude konat 31.5. – 1.6.
Program zatím není jasný (Exkurze, téma přednášky). Nutno osvěžit seznam
loňských účastníků a aktualizovat loňskou pozvánku. Ve Zpravodaji zveřejnit
oznámení o jeho konání.
2. Volba tajemníka - po diskuzi navržena Ing. Jechová, která byla přítomnými
jednomyslně schválena
3. Předání správy web stránek - separátní schůzka Vitásek, Tomášek, Brunát,
Tůma se bude konat příští týden, přesný termín si závazně dohodnou všichni
zúčastnění – nutné!!
4. Bylo navrženo, že by bylo vhodné rozeslat členům ČAIG, držitelům odborné
způsobilosti IG a firmám působícím v oboru dopis o důležitosti resp. významu
existence a činnosti asociace s pozvánkou k zapojení do činnosti – zajistí
Tomášek – úkol trvá
5. Ing. Špaček z ČASu – TNK 41 vyzval ČAIG připravit revizi ČSN P 731005.
Vedoucím řešitelského týmu byl ustanoven Ing. Novotný (lidé do týmu již byli
také osloveni – budou na tom pracovat autoři původní normy, ostatní se
mohou ale hlásit též). Tomášek ještě zjistí u Ing. Špačka, kdo bude tuto normu
schvalovat případně další překážky, které by mohly vzniknout při jejím
schvalování.
6. Nastal posun v tématech pondělních přednášek – v dubnu – Havelka – O
normách na úpravy zemin, v květnu – Kresta – O druhotných materiálech,
v červnu – Strix – metody zajištění svahů – s autory upřesní a potvrdí
Tomášek, změny budou uvedeny v jarním Zpravodaji – zaj. Abramčuková
7. Změna sídla – doc. Mašín poslal Dohodu o poskytnutí sídla spolku. Tomášek
zkontaktuje šéfa katedry o možnosti pronájmu místnosti pro schůze rady a
přednášky – od příštího školního roku
8. Mašek z Jihlavy na Valné hromadě navrhl porovnat (resp. následně sestavit
přehled) geologické programy na vykreslování dokumentace sond a geolog.
Řezů. Bude dáno k diskuzi na web stránkách. Pak by bylo vhodné z toho
udělat téma na podzimní přednášku
9. Tomášek rozešle návrh změn Stanov, abychom to příště na radě mohli
prodiskutovat a následně rozeslat členům k seznámení a připomínkám a poté
na Cholíně v rámci mimořádné valné hromady projednat a schválit.
10. Nominace na Zárubovu cenu za ČAIG – Ing. Tůma.
11. Tomášek seznámil přítomné s náměty Ing. Podpěry k řešení rady
12. Je nutné podat příspěvky do Zpravodaje do 23.3. (nová rada, zpráva o
činnosti za rok 2018, usnesení z Valné hromady, setkání na Cholíně,
Zárubova cena, aktualizace přednášek, medailón prof. Paška –(zaj. Novotný
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?), informace o proběhnuvších oslavách – Král, Marek, Pašek, informace o
přípravě nových webstránek a výzva k členům o spolupráci, informace o
úpravě stanov, výzva k podání námětů na podzimní přednášky, informace o
podzimním zájezdu SAIGu – zaj. Tomášek (?)

Další zasedání Rady ČAIG bude 6.5.2019 od 14 hodin, v B574 na Stavební
fakultě ČVUT v Praze.

Zapsala : Abramčuková
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