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§ Slovo odstupujícího předsedy: Vážené kolegyně a kolegové, uplynulo tříleté funkční období hlavního výboru ČGS. Podle stanov společnosti bylo 28. 11. 2000 svoláno Valné shromáždění, na kterém byl zvolen nový hlavní výbor společnosti, ze kterého vzejde nový předseda ČGS.
Jako odstupující předseda bych chtěl v krátkosti zhodnotit uplynulé období v životě České geologické společnosti. Bylo to období, ve kterém jsme si jako hlavní cíl dali oživení činnosti společnosti a to jak v oblasti spolkového života, tak i v oblasti publikační. Pokud mohu dnes již s odstupem hodnotit splnění tohoto základního cíle, mohu konstatovat, že v hlavních rysech došlo ke splnění těchto základních předsevzetí. Ve větším rozsahu byla obnovena nebo rozšířena přednášková činnost v pražské, brněnské a příbramské pobočce. Každoročně byly pořádány velice úspěšné exkurze, jejichž výsledkem již je rozšíření členské základny o nové zájemce o geologii.  V oblasti publikační se podařilo, i když zejména v letošním roce s velkými potížemi, zachránit kontinuitu Journalu of the Czech Geol. Society a myslím dosti podstatně i technickou kvalitu a rychlost, s jakou časopis vychází. Velkou zásluhu na tom měli hlavní redaktor. Dr. S. Vrána, technická redaktorka pí. Chlupáčová a zpracovatel Dr. M. Vaněček, hostující editoři a další, kteří se podíleli na přípravě návrhu grantových projektů, atd.. V neposlední řadě děkuji všem, kteří časopis podpořili svými příspěvky.
Ke kladům uplynulého období patří i rozvoj činnosti České tektonické skupiny, která pořádala velmi úspěšné a naší geologickou veřejností hojně navštěvované semináře. Na nich docházelo k podnětným výměnám názorů na rozličná živá témata z oblasti geologie Českého masivu. Své významné místo si již také našly každoroční semináře o Moravském paleozoiku,  na jejichž organizaci se podílí brněnská pobočka ČGS. Bohužel se nepodařilo obnovit činnost dalších odborných skupin, zčásti také proto, že se jejich činnost přesunula do nově vzniklých profesních organizací (asociace ložiskových geologů, hydrogeologů aj.). Velkým úkolem, který před společností stojí, je zapojit do činnosti ve větší míře mladou generaci z řad mladých badatelů, studentů a dalších zájemců o geologii. První krok byl, myslím, již učiněn poté co byli do vedení společnosti zvoleni zástupci mladší generace badatelů.
Za vedení agendy, bezchybné vedení účetnictví a další organizační práci bych chtěl poděkovat sekretářce společnosti  paní B. Čížkové a všem členům výboru, kteří se aktivně zúčastnili na přípravě různých akcí, organizovaných ČGS. Zvláště bych chtěl vyjádřit dík všem, kteří se v uplynulém období zabývali vedením exkurzí, organizací seminářů a svými přednáškami se podíleli na aktivizaci života společnosti a předávali tak poznatky a zkušenosti zájemcům z řad geologické obce.
Na závěr bych chtěl popřát novému vedení společnosti i Vám všem hodně elánu a síly v překonávání potíží, které přináší dnešní život a mnoho úspěchů v soukromém i profesním životě.			V. Kachlík

§ Slovo nastupujícího předsedy: V době uzávěrky Informátora nebyl ještě nový předseda znám.

§ Co bylo:

§ V květnu 2000 zemřel Dr Josef Hřebec. Kdo jste jej znali, vzpomeňte. Čest jeho památce.

§ Valné shromáždění České geologické společnosti. Dne 28. 11. 2000 proběhlo v mineralogické posluchárně PřF UK Praha Valné shromáždění ČGS s následujícím programem:
1. Zpráva o činnosti ČGS za uplynulé funkční období
2. Zpráva o hospodaření ČGS
3. Aktualizace stanov ČGS
4. Volby nového vedení společnosti
5. Volby do českého geologického komitétu
6. Diskuse, různé
Zprávu o činnosti od posledního mimořádného VS, které se konalo v listopadu minulého roku, přednesl předseda ČGS. Seznámil účastníky s programem VS a posléze stručně zhodnotil činnost ČGS v uplynulém období. Společnost má 615 členů. V letošním roce se uskutečnilo v pražské, brněnské a příbramské pobočce 12 odborných přednášek či seminářů, další seminář Geoinform, organizovaný brněnskou pobočkou proběhne ještě v prosinci tohoto roku. Uskutečnily se dva větší pracovní semináře. V únoru seminář Moravské paleozoikum v Brně, na jehož přípravě se podílí ČGS, v dubnu seminář České tektonické skupiny v Bublavě. V tradičním jarním a podzimním termínu se uskutečnily dvě exkurze: první do jílovského pásma, vedená dr. Morávkem a Röhlichem, druhá do proterozoika jižního okolí Prahy, kterou vedl dr. Mašek.
Podařilo se, i když z velkými finančními obtížemi za přispění MŽP a dr. P. Černého, vydat dvě dvojčísla Journalu of the Czech Geological Society, které vyšly již v polovině roku.  Na rok 2001 plánujeme vydání dvou dvojčísel, pokud se podaří sehnat dostatek finančních prostředků na jejich vydání.
V druhé části vystoupení byli účastníci seznámeni s hospodařením společnosti za uplynulé funkční období. Přes značné potíže s financováním časopisu ČGS, na podporu kterého nebyly v letošním roce přiděleny finanční prostředky z grantu MŠMT, které jme v minulých letech čerpali, se podařilo udržet v mírném přebytku financování společnosti. Zatímco příjmy činily celkem 482 tis., náklady byly pouze 334 tis., z toho na časopis 223 tis. a na provoz společnosti 120 tis. K datu VS zůstatek na účtech společnosti činil 70 tis. Kč. Společnost tedy není zatížena žádnými dluhy a závazky.
Následně byly prodiskutovány a schváleny změny stanov ČGS. Některé z nich byly spíše formálními úpravami, které vyplývaly ze změněné politicko-správní situace od doby přijetí dosavadních stanov v roce 1991 (před rozdělením Československa). Nejdůležitějším bodem, který byl schválen je možnost korespondenční nebo kombinované (korespondenční + volby na VS) volby nového vedení společnosti, které umožní většímu počtu členů se zúčastnit na výběru kandidátů. Členy výboru se stávají kandidáti s nejvyšším dosaženým počtem hlasů. 
V rámci VS se uskutečnily volby do hlavního výboru ČGS a volby do Národního geologického komitétu.
Volby do hlavního výboru ČGS. Volby do výboru ČGS proběhly na VS přímou tajnou volbou z 12 kandidátů. Voleno bylo 11 členů hlavního výboru. Voleb se zúčastnilo 34 členů společnosti. Sčítání provedla volební komise ve složení: Dr. M. Fajst, B. Čížková. Zvoleni byli: J. Kotková (33 hlasů), Martin Novák (ČGÚ Praha - 32), E. Jelínek, Z. Táborský (30), Milan Novák (MU Brno - 28),  D. Matějka (27), J. Litochleb (26),  F. Patočka (24), J. Frýda (23), J. Otava a V. Janoušek (22).
Volby do Českého národního geologického komitétu (ČNGK)
Volby do ČNGK proběhly kombinovanou metodou, větší část geologické obce volila korespondenčně, menší část v průběhu VS. Celkem bylo odevzdáno 147 platných hlasovacích lístků.
Sčítání lístků provedla komise ve složeni  D. Matějka, M. Fajst a B. Čížková. Výsledky voleb: 1. V. Babuška  (92 hlasů), 2. J. Pašava  (88), 3. L.Švábenická (86), 4. M. Novák (85), 5. J. Ulrych (77), 6. J. Krásný (75), 7. – 8. P. Hanžl, P. Štorch (74), 9. A. Grmela (71), 10. M. Holý (64), 11. A. Langrová (57), 12. V. Rudajev (49), 13. J. Datel (48), 14, M. Šťastný (42), 15. B. Křelina (40). Zvoleno bylo prvních osm kandidátů.
6. Diskuse, různé. V závěru Valného shromáždění byly prodiskutovány hlavní úkoly pro společnost na příští období. Z diskuse vyplynulo, že jedním z rozhodujících úkolů pro zajištění další budoucnosti ČGS je práce s mladými zájemci o geovědní disciplíny.								V. Kachlík

§ Exkurze č. 6 – podzim 2000. Na velmi pěknou exkurzi do okolí Davle a Štěchovic se dostavilo slušné množství 32 účastníků, přestože ještě těsně před exkurzí několik dní vládlo špatné počasí a v Praze celý týden probíhalo zasedání Mezinárodního měnového fondu, doprovázené bouřlivými projevy „radosti“ manifestantů z celé Evropy, možná i z celého světa a také několika Čechů.
Počasí ale nakonec „výletníkům“ přálo a sluníčko svítilo jako blázen. Exkurzi zasvěceně vedl a doprovázel zajímavým výkladem Dr. Jan Mašek, který rovněž připravil velmi pěkný tištěný „Průvodce“, který je ještě v malém množství k dispozici k zakoupení.								Z. Táborský

§ Mineralogicko-petrologické sympózium Magurka `2000, sa konalo v dňoch 29.-31.8.2000 na horskej chate Magurka v Nízkych Tatrách za účasti asi 40 odborníkov z Čiech, Moravy a Slovenska, ako i Kanady a Francúzska (Prof. P. Černý a Dr. Z. Johan). V priateľskej a družnej atmosfére odzneli počas troch dní prednášky z oboru petrológie magmatických a metamorfovaných hornín, mineralógie a ložísk rudných a nerudných surovín. Potešujúca bola vysoká účasť mladých kolegov – ašpirantov, ktorí tak mali výbornú možnosť prezentovať svoje prvé výsledky a nadviazať užitočné kontakty. Priateľskú atmosféru zvýrazňovala po prednáškach aj pri spoločnej vatre degustácia kabinetného bieleho a červeného vína zo Svätého Jura a spev v podaní účastníkov sympózia. Dobrú náladu nedokázalo pokaziť ani daždivé počasie počas exkurzie na zlaté bane nad Magurkou a na hrebeň Nízkych Tatier. Účastníci sympózia sa dohodli, že na vydarené sympózium nadviažu v r. 2002 podobným podujatím v Čechách.						P. Uher

§ Geologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave zorganizoval v dňoch 29.-31.8.2000 na Magurke v Nízkych Tatrách Mineralogicko-petrologické sympózium „Magurka `2000“,. Na sympóziu odznelo 42 referátov z problematiky horninotvorných a akcesorických minerálov, petrológie magmatických a metamorfovaných hornín a minerálov a genézy rudných a nerudných ložísk. Súčasťou Sympózia bola exkurzia v nízkotatranskom kryštaliniku, zameraná predovšetkým na granitoidné horniny a na historické Au-Sb ložisko Magurka. Zúčastnili sa ho početní odborníci zo Slovenska, Českej republiky a aktívne sa na Sympóziu zúčastnili aj Prof. Dr. P. Černý z Department of Geological Sciences, University of Manitoba, Winnipeg z Kanady a Dr. Z. Johan z BRGM, Orléans z Francúzska. Zo Sympózia bol vydaný zborník abstraktov prednášok a pripravuje sa vypublikovanie viacerých článkov v GEOLINES journal (Prague), Special Issue.		M. Háber

§ Katedra geológie a mineralógie Fakulty BERG Technickej Univerzity v Košiciach zorganizovala 4. - 6.septembra 2000 v Herľanoch Medzinárodnú konferenciu „Geology and Prospecting in the Carpatians“. Na konferencii sa prezentovali najnovšie výsledky výskumov geologickej stavby a metalogenézy Západných Karpát. Konferencie a exkurzií sa zúčastnilo 80 odborníkov zo šiestich krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Rumunsko), ktorí prezentovali 48 prednášok a15 posterov.
Konferencia mala 3 sekcie: Západokarpatské internidy (Tektonometamorfná evolúcia; Vznik mineralizovaných štruktúr, ich priestorové a časové vzťahy; Ekonomický potenciál pre nové tisícročie), Karpatské neovulkanity (Vnútorná štruktúra a geofyzika vulkánov; Magmatické procesy, ich produkty and časové vzťahy vulkanizmu; Variabilita mineralizácií a perspektíva ložísk vo vulkanitoch) a Východoslovenské terciérne pánvy (Geodynamická evolúcia pánví; Sedimentológia výplní sedimentárnych pánví; Ekonomický potenciál a perspektívy pánví).
Súčasťou konferencie boli aj 3 exkurzie po ložiskách nerastných surovín v Spišsko-gemerskom Rudohorí (Rožňava, Nižná Slaná), do neovulkanického pohoria Slánske vrchy a Vihorlat, ako aj po neogénnych a paleogénnych komplexoch východného Slovenska.
Prednášky, abstrakty prednášok a posterov sú publikované v špeciálnom čísle časopisu Mineralia Slovaca (3/32/2000).										M. Háber

§ Slovenská banícka spoločnosť v spolupráci so Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenskou banskou komorou, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného prostredia SR a OZ pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR zorganizovala v dňoch 12.-13.októbra 2000 v Demänovskej doline pri Liptovskom Mikuláši 10. medzinárodnú konferenciu „Mining and geological activities under the new conditions“, Na konferencii sa zúčastnilo 110 pracovníkov baní a geológie zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Bulharska. Odznelo na nej 33 referátov o poznatkoch a skúsenostiach z oblasti vyhľadávania, ťažby a spracovania nerastov, ovplyvňovaní hospodárskeho rozvoja spoločnosti Slovenskej republiky a vplyvu ich ťažby na životné prostredie. Referáty sú publikované v zborníku prednášok: Aktuálne problémy baníctva a geológie.									M. Háber

§ Co bude:

§ Životní jubilea od února do července 2001.
60 let
27.3. RNDr Evžen Hnízdo				4.7. M.Sc Magdalena Pačesová
22.4. RNDr Mojmír Opletal
65 let
10.3. PhDr Mgr Jiřina Kremerová			8.5. Jiří Boháč
19.4. Prof. RNDr Jiří Pešek DrSc			16.5. RNDr Květoslava Kuklová
19.4. Ing. Vladimír Svoboda				9.6. RNDr Jiří Křesťan CSc.
23.4. RNDr Ladislav Žitný				16.6. RNDr Václav Valeš Csc.
2.5. Doc. Jiří Krásný Csc.				9.7. RNDr Vladimír Cabla CSc
7.5. RNDr Stanislav Vrána CSc				28.7. Ing. Miloslav Ďuriš CSc
70 let
20.2. Prof. Ing. Jaroslav Havelka CSc			4.6. Cyril Belej
12.3. RNDr Jan Kovařík					5.6. RNDr Jan Holubec CSc
20.3. Ing. František Kleček				18.6. RNDr Pavel Röhlich
26.3. RNDr Jan Kněžek					19.6. Ing. Helena Bůžková CSc
13.4. RNDr Georgij Kačura CSc				10.7. RNDr Jiří Hruška CSc
1.6. Václav Mazaník
75 let
3.2. Doc. Ing. RNDr Boris Hruška DrSc			6.5. Miroslav Váně
16.3. RNDr Marie Prosová CSc				3.6. Prof. RNDr Zdeněk Mísař DrSc
2.4. RNDr Vratislav Jiřele				5.7. Ing. Jaroslav Ibrmajer DrSc
5.5. Prof. RNDr Rudolf Musil DrSc
80 let
25.2. Gerhard Stuebiger
85 let
23.6. Ing. Vladimír Roth CSc

Veškeré tituly a data narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny. Změny hlaste průběžně.
Prosím všechny členy, jejichž jubileum se blíží, kteří se na svůj věk necítí a kteří si výslovně nepřejí být mezi jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost oznámili včas na sekretariátu společnosti a předešli tak nežádoucím mrzutostem.											Z. Táborský

§ Rok bílinských geologů F. A. a E. E. Reusse – 2001. V roce 2001 slaví svá kulatá výročí dva významní geologové ze severočeské Bíliny – otec a syn, Franz Ambroz Reuss a August Emanuel Reuss. První se narodil 1761 v Praze, ale působil v Bílině, druhý se narodil 1811 v Bílině, ale působil pak v Praze a ve Vídni. K těmto jubileím chceme uspořádat několik vzpomínkových akcí: vydání publikace, odbornou konferenci, výstavu a pietní akt.
Podepsaný vytvořil spolu s geologem Severočeských dolů v Bílině, Zdeňkem Dvořákem a geologem Regionálního muzea v Teplicích, Miroslavem Radoněm, přípravný výbor. Ten hodlá ve spolupráci s Českou geologickou společností, Regionálním muzeem Teplice, Městským úřadem Bílina, Městskou knihovnou Bílina a Severočeskými doly Bílina uspořádat následující akce:
Vydání sborníku prací „Reussové z Bíliny“, věnovaného oběma přírodovědcům. Vyjde v rámci monografických studií Regionálního muzea v Teplicích a zabývat se bude jak životem, tak i dílem obou vědců. Kromě geologických oborů (geologie, mineralogie, paleontologie) budou příspěvky i z balneologie. Sborník má vyjít na podzim 2001 s příspěvky širšího kolektivu autorů. 
Jednodenní konference s referáty vyzvaných autorů se bude konat v Bílině 2. nebo 3. října 2001 v budově Městské knihovny. Současně bude ve stejné budově otevřena menší výstava, věnovaná životu a dílu obou přírodovědců. Ve stejný den pak chceme uctít památku obou vědců v areálu lázní Bílina – Kyselka u pomníku, který jim zde byl postaven již roku 1898, a který byl po válce obnoven.
Tato předběžná informace bude upřesněna a zájemci o účast na konferenci a o získání sborníku budou podrobněji informováni v dalším Informátoru ČGS (2/2001) a později cirkulářem pro zájemce.
RNDr. Norbert Krutský, Luční 20, 415 03 Teplice 3

§ Jarní cyklus přednášek z geologických věd v roce 2001 – Národní muzeum, Praha, mineralogicko-petrologické oddělení.
Ü15.1. – Ing. R. Rychlý CSc, Zeolity státu Washington v USA
Ü19.2. – RNDr M. Králík, Dvojí role minerálů – mimořádný výtvor přírody a užitková surovina
Ü19.3. – RNDr M. Fišera CSc, Křemen – nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický
Ü9.4. – D. Březinová, Pražské kamenné portály v průběhu staletí
Ü21.5. – RNDr M. Bukovanská CSc, Nové poznatky z oboru meteoritiky
Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v přednáškovém sále muzea a budou doprovázeny výstavkami, diapozitivy, videosnímky a nabídkou odborné literatury.
Nedělní určování a informační besedy pro veřejnost se konají ve dnech 7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5. a 3.6.2001 v přednáškovém sále od 9.30 hodin (od května od 10.00 hodin).
Kontakt: RNDr Jiří Litochleb, Národní muzeum, mineralogicko-petrologické oddělení, Václavské náměstí 68, 115 79, Praha 1, telefon 02/24497295.							J. Litochleb

§ Pozvánka na exkurzi č.7. – jaro 2001. Jarní exkurze s mineralogicko-petrologickým zaměřením se bude konat v sobotu 12.5.2001. Je plánována do oblasti západně od Brna na trase Tišnov – Nedvědice – Rožná – Mirošov – Bory (moravikum, svratecké krystalinikum a strážecké moldanubikum).
Aby se exkurze mohli zúčastnit i zájemci z Prahy i jiných vzdálených míst, je odjezd stanoven na 9 hodin ze starého autobusového nádraží v Brně (před Grand hotelem, napravo od východu z hlavního vlakového nádraží v Brně).
Exkurze se bude možno zúčastnit dvojím způsobem:
	Autobusem – příspěvek na dopravu ve výši 50 - 80 Kč bude vybírán u autobusu. O účasti na exkurzi rozhoduje datum závazné přihlášky – později přihlášení budou vedeni jako náhradníci.
	Soukromým autem – k přihlášce prosíme připojit sdělení, zda jste ochotni vzít do svého auta další osobu, případně osoby pro případ, že by se nepodařilo do autobusu umístit všechny zájemce. Sraz bude buď v 9 hodin v Brně, nebo v 10 hodin na první lokalitě.

Pro účastníky bude připraven tištěný průvodce za režijní cenu 20 Kč. Předpokládaná trasa exkurze:
ÜŠtěpánovice u Tišnova (barytové žíly, devonské vápence)
ÜNedvědice (bílé a modré mramory – s kontaktní mineralizací, turmalinové ruly svrateckého krystalinika)
ÜPernštejn – magnetitový skarn
ÜVěžná – desilikovaný pegmatit, hadcové těleso otevřené lomem
ÜVěžná – lokalita „Skalka“ (průzkumná štola na vybudování trvalého úložiště radioaktivních odpadů) – bude domluven vstup 
ÜRožná (Li-pegmatit na vrchu Hradisko)
ÜMirošov – činný lom (migmatitizované amfibolity strážeckého moldanubika s tělesy skarnů, alpská parageneze)
ÜBory – činný lom v granulitech (strážecké moldanubikum) s ultrabazickými peckami, pegmatity s cordieritem a alpskou paragenezí
Přestávka na oběd, v případě zájmu účastníků, bude v Bystřici nad Pernštejnem. Návrat autobusu do Brna je plánován kolem 18. hodiny.
Exkurze se mohou zúčastnit i nečlenové ČGS.
Závazné přihlášky (uveďte prosím, zda hodláte použít autobus nebo soukromé vozidlo) zasílejte do 31. března 2001 na některou z níže uvedených adres: Dr. Z. Losos, Přírodovědecká f. MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, E-mail: losos@sci.muni.cz, tel. 05-411 29 357, Česká geologická společnost, sekretariát, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8, tel.: 66009323 (úterý a čtvrtek), nebo Dr. Z. Táborský, ČGÚ, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 51085227, 5818740-7, 5816795, mobil: 0606-284696, fax: 5818748, E-mail: taborsky@cgu.cz
Druhý cirkulář bude zaslán pouze přihlášeným.					Z. Losos, Z. Táborský
§ Předběžná pozvánka na exkurzi č.8. – podzim 2001. Podzimní exkurze povede do hornicko-historické expozice Městského muzea v královském horním městě Nový Knín a bude pokračovat po jedné ze tří naučných hornických stezek.										Z. Táborský

§ Olomoucká pobočka ČGS spolu s katedrou geologie Přf UP a ČGÚ Brno budou pořádat 1.2.2001 tradiční seminář „Moravskoslezské paleozoikum 2001“. Zasedání se uskuteční na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, v aule fakulty (1. patro). Předmětem semináře budou krátké referáty o nových výzkumech oblasti východní části Českého masivu. Zájemci o aktivní účast si mohou vyžádat bližší informace na E-mailech zapletal@prfnv.upol.cz nebo babek@prfnv.upol.cz						J. Zapletal

§ Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Okresní vlastivědné muzeum v Havlíčkově Brodě, Okresní muzeum v Pelhřimově, Státní okresní archiv v Havlíčkově Brodě a Česká speleologická společnost ZO 6-18 Cunicunulus připravují v Jihlavě ve dnech 15-16.9.2001 třetí ročník semináře „Stříbrná Jihlava“, který se bude zabývat všemi aspekty těžby nerostných surovin na Českomoravské vrchovině (geologie, montanistika, speleologie). Bližší informace na adrese: Muzeum Vysočiny, Masarykovo náměstí 55, 586 01 – Jihlava, E-mail: muzeum@muzeum.ji.cz									K. Malý, Z. Jaroš

§ 13-15.3.2001, 3. seminar on analysis, methodology of treatement, and remediation of contamined soils and groundwaters, Paris, France, H. Hornfeld, chem@unece.org

§ 31.5.-2.6.2001, International Conference Paloebiogeography and Palaeoecology, Piacenza, Italy, valdacon@tin.it

§ 6-8.6.2001, Sediment 2001, Jena, Germany, sediment2001@geo.uni-jena.de, http://www.uni-jena.de/chemie/geowiss/tagungen/tagungen.html

§ 10th Water Rock Interaction Symposium – 10-15.6.2001. Proceeded and followed by field-trips aimed at describing water-rock interaction aspects in Sicily, Tuscany, North Sardinia and area around Naples. “Tanaka village” Congress Centre in Villasimius, Sardinia, Italy – http://www.unica.it/wri10/ - wri@unica.it

§ 11-15.6.2001, European Association of Geoscientists and Engineers, 63rd Conference & Technical Exhibition, Amsterdam, Netherlands, www.eage.nl

§ 24-28.6.2001, Earth System Processes, International Meeting sponzored by the Geological Society of America and the Geological Society of London, Edinburgh, Scotland, Ian Dalziel, ian@utig.ig.utexas.edu

§ 9th Coal Conference – 25-29.6.2001. Reasonable utilisation of coal reserves with regard to environment. Faculty of Sciences, Charles University, Prague, Czech Oplustil@natur.cuni.cz

§ 26-29.8.2001, „Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century“, Krakow, Poland, W. Mayer, wmayer@geol.agh.edu.pl - http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~sga

§ 27-31.8.2001, „Cryogenic Soils“, Copenhagen, Denmark, B.H. Jakobsen, bhj@geogr.ku.dk

§ 3-5.9.2001, International Association of Sedimentology, Davos, Switzerland, H. Hartmann, info@ias-2001.ethz.ch - www.ias-2001.ethz.ch

§ MAEGS, 8-15.9.2001 – Asociace evropských geologických společností. Karpatská paleografie a geodynamika. Polská geologická společnost, Krakow – ptg@ing.uj.edu.pl

§ Kde si můžete narýžovat zlato
7.4.2001, Setkání na Kocábě – otevření zlatokopecké sezóny
4-5.8.2001, Rýžování na Otavě – Kestřany, rýžování v řece
24-26.8.2001, Mistrovství České republiky a mistrovství Slovenské republiky – Zlaté Hory, Zlaté jezero
22-28.10.2001, Mistrovství světa, Maryborough, Austrálie
26.8-1.9.2002, Mistrovství světa, Hamatonbetsu, Japonsko
2003, Mistrovství světa, Willisau, kanton Luzern, Švýcarsko
2004, Mistrovství světa, Biella, Itálie
Více informací na adrese: V. Bláha, Český klub zlatokopů, Geologická 6, Praha 5 – 152 00, tel.: 51085205, fax: fax: 5818748, E-mail: blaha@cgu.cz								V. Bláha

§ Zasedání IMA 2002 – Mineralogy for the new millennium, se bude konat 9-13.9.2002 v Edinburgu ve Skotsku. Kontaktní adresa: Mr K.Murphy, Mineralogical Society, 41 Queen’s gate, London, SW7 5HR

§ 9-15.9.2001, International Association of Hydrogeologists, „New Approaches to Characterising Groundwater Flow“, Munich, Germany, seiler@gsf.de – agh.iaag.geo.uni-muenchen.de

§ 24-26.9.2001, “MinPet 2001 Anniversary Meeting”, Institute of Petrology and Institute of Mineralogy and Crystalography, University of Vienna, Althanstr. 14, A-1090, Wien, Mineralogie@univie.ac.at

§ Do 31.1.2001 můžete navštívit celostátní výstavu „Příbram - město hornických tradic a betlémů". Galerie Zámeček Příbram. Bližší informace Okr. muzeum Příbram, nám. Hynka Kličky 293, 261 02 Příbram VI, tel.: 0306 / 26 675, 26 307 a 22 566.								Z. Táborský

§ Pravděpodobně na poslední týden května 2002 je připravováno pětidenní sympozium na téma „Dílo J. E. Hybsche a současnost“. Hlavními tématy budou život a dílo J. E. Hybsche, jeho odkaz a poselství dnešku a geologie, geofyzika, vulkanologie, stratigrafie, sedimentologie, petrologie, geochemie, mineralogie, paleontologie a ochrana životního prostředí oblastí riftogenních struktur se zvláštním zaměřením na oblast oháreckého riftu. Kontaktní adresy: Dr V.Cajz – cajz@gli.cas.cz Mgr J.Adamovič – adamovic@gli.cas.cz doc. J.Ulrych – ulrych@gli.cas.cz všichni Geologický ústav AV ČR, Rozvojová 135, 165 02 – Suchdol, Praha 6, tel.: 20922628, fax: 20922670.									Z. Táborský

§ Každou 1. středu v měsíci zasedá historická sekce Spolku severočeských havířů v zasedací místnosti ředitelství MUS, a.s. Jde o volné sdružení i nečlenů spolku, kde se vyměňují aktuální informace, kdo co objevil v archivech, kdo jakou získal mapu, dokument, fotografii, pohled a jiný historický hornický materiál, překlady a pod. Pořádá Spolek severočeských havířů.						Z. Táborský

§ Různé

§ Internetové adresy, které by vás mohly zajímat:
http://www.bbc.co.uk/dinosaurs/ - zajímavosti ze světa dinosaurů, viz nedávný TV seriál
http://www.czechia.com/matice/diar2000.htm – akce Hornické matice SMČ (Slezsko-Moravsko-České)
http://www.mujweb.cz/www/bidra/index.htm – akce Klubu přírodovědeckého muzea Praha		Z. Táborský

§ První Tip na výlet, aneb kde se mi líbilo. Letos jsem se po delší době znovu podíval do přírodní rezervace SOOS a byl jsem velmi mile překvapen. Kromě tradiční naučné stezky zde vzniká „Geopark“ s ukázkami hornin, „Zoopark“ – stanice pro záchranu živočichů, muzeum s expozicí „Příroda Chebska“ a pavilon s expozicí „Dějiny Země a Chebska, geologie, vývoj živočichů a rostlin, Jurský park“. Expozice nebyla ještě zcela dokončená, ale pojedete-li s dětmi, myslím, že budou nadšeny. Vstupné do všech částí činí 50.- Kč													Z. Táborský

§ Druhý Tip na výlet, aneb kde se líbilo Marušce Zajícové. Kolegyně Marie přišla koncem prázdnin nadšená z návštěvy skanzenu „Solvayovy lomy“ a říkala, že jestli se tam nepojedu podívat, tak sem pěkný vůl. Já jsem to letos nestihl, ale mám v plánu toho vola na sobě nenechat.
Cituji z materiálů, které mi paní Marie Zajícová, mezi přáteli důvěrně přezdívaná „Ušáková“ přivezla: „Skanzen Solvayovy lomy je v berounském okrese mezi obcemi Svatý Jan pod Skalou, Bubovice a Loděnice v romantické lesnaté krajině s divokými scenériemi vápencových stěn, roklí a útesů na samém okraji Národní přírodní rezervace Karlštejn v CHKO Český kras. Jako výchozí místo k návštěvě skanzenu lze využít již zmíněné obce, které jsou v dosahu veřejné dopravy. Z každé z nich je vedena ke skanzenu turistická značka se symbolem hornických kladívek. Expozice doprovázená ukázkou jízdy lokomotiv je otevřena od května do října o sobotách a nedělích mezi 9 a 17 hodinou.“
Skanzen provozuje Společnost Barbora, společnost pro zachování důlních a průmyslových památek, Za poštou 13, 100 00 – Praha 10, E-mail: Spol.Barbora@ATLAS.CZ – http://www.osf.cz/Barbora	Z. Táborský

§ Upozornění č. 1 – K dispozici je ještě omezené množství exkurzních Průvodců:
Č. 1. – jaro 1998 – Okolí Karlštejna, 10 Kč
Č. 3. – jaro 1999 – Údolím Kačáku (Loděnice) napříč Českým krasem, 20 Kč
Č. 5. – jaro 2000 – Jílovský zlatonosný revír a Jílovské pásmo v dolním toku Sázavy, 20 Kč
Č. 6. – podzim 2000 – Geologická a vlastivědná vycházka do okolí Davle a Štěchovic, 20 Kč
Česká geologická společnost, sekretariát, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8, tel.: 66009323 (úterý a čtvrtek), nebo Z. Táborský, ČGÚ, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 51085227, 5818740-7, 5816795, mobil: 0606-284696, fax: 5818748, E-mail: taborsky@cgu.cz						Z. Táborský
§ Upozornění č. 2 – Při příležitosti 700. výročí vzniku kutnohorského horního zákoníku „Ius Regale Montanorum“ připravilo kutnohorské nakladatelství Kuttna k publikaci několik báňsko-historických studií věnovaných dějinám kutnohorského hornictví. Tyto studie, jejichž autorem je dlouholetý pracovník Geofondu Kutná Hora Dr. Jaroslav Bílek, vznikly  v letech 1962 až 1982  v rámci interního výzkumu Geofondu. Měly přispět k bližšímu poznání montanistických a ložiskových poměrů na  většině historicky důležitějších rudných pásmech revíru. Jedná se o Grejfské (1. díl), Roveňské (2.), Hloušecké a Šipecké (3.), Kuklické (4.), Staročeské (5.), Okolí kutnohorského revíru (6.) a Oselské žilné pásmo,  přehrada Vrchlice, historie kutnohorského dolování (7.).
Další publikací, kterou připravil k vydání dr. J. Bílek, je český překlad nejznámějšího horního zákoníku Českých zemí Ius Regale Montanorum aneb Královské právo horníků. Z latiny ho do češtiny přeložil již v roce 1460 písař Petr Přespole.
Pro sběratele i milovníky minerálů je připraven průvodce po šedesáti  nejzajímavějších mineralogických lokalitách Čech (P. Pauliš: Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech).
Z dalších publikací by měl v tomto roce vyjít již třetí vlastivědný sborník prací různého charakteru - Kutnohorsko, který navazuje na předchozí dva z roku 1999. Stručně z obsahu: Kutnohorsko 1/99 (60,-Kč): Horní zákoník Václava II., Archeologický výzkum v okolí K. Hory, Kras a pseudokras u Miskovic, Prubéřské misky, Seznam geologicko-mineralogické literatury a další, Kutnohorsko 2/99 (60,-Kč): Seznam montanistické literatury, Propady v K. Hoře a další). Příspěvkový charakter by měl mít i sborník ze semináře Hornické, metalurgické a alchymistické tradice Kutné Hory  Šťastná hodina III., který se konal letos v květnu v Kutné Hoře.
Z dalších titulů jsou k dispozici Mineralogické lokality okolí Kutné Hory (110,-), Kořínkovy Staré paměti kutnohorské (120,-), Minerály kutnohorského rudního revíru (60,-),  Sláva a zánik kutnohorského dolování (60,-) a Průvodce po hornické naučné stezce v Kutné Hoře (60,-).
Všechny uvedené publikace je možné obdržet přímo v obchodě s minerály (P. Pauliš, Smíškova 564, 284 01 - Kutná Hora, tel.: 0327-514412, 0606-175088) nebo poštou na uvedené adrese. Obchod rovněž vykupuje starší geologickou a mineralogickou literaturu a sbírky minerálů.					P. Pauliš

§ 2. pololetí 2000 - vydání knihy „Důlní katastrofy severočeské uhelné pánve" na kompakt discích vlastním nákladem. Spolek severočeských havířů.						Z. Táborský

§ Výzva č. 1 – Redakce Journalu ČGS vyzývá všechny členy, aby více ve svém časopise publikovali. Rukopisy svých příspěvků zasílejte do sekretariátu společnosti - Česká geologická společnost, sekretariát, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8.								B. Čížková

§ Výzva č. 2 – Prosíme všechny členy, aby průběžně hlásili do sekretariátu ČGS všechny změny adres bydliště i zaměstnání a titulů. Zároveň vyzýváme všechny členy ČGS, kteří neudali přesné směrovací číslo své pošty, aby jej do sekretariátu společnosti nahlásili. Mám u České pošty slevu na rozesílání Informátora, ale s výhradou, že v případě neúplných směrovacích čísel bude tato sleva zrušena. Všechny zprávy do sekretariátu nepište na druhou stranu složenek, ale doručte je jiným vhodným způsobem. Složenky končí v bance a do sekretariátu se nedostanou.									B. Čížková

§ Výzva č. 3 – Prosím všechny obětavé členy ČGS, kteří jsou ochotni uspořádat pro členy exkurzi, aby se se mnou kontaktovali na adrese: Z. Táborský, ČGÚ, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 51085227, 5818740-7, 5816795, mobil: 0606-284696, fax: 5818748, E-mail: taborsky@cgu.cz
Zároveň velmi děkuji kolegům (abecedně) Budilovi, Budilovi, Fedikuovi, Fediukovi, Fediukovi, Fediukovi, Fediukovi, Chalupnému, Chlupáčovi, Maškovi, Morávkovi, Röhlichovi, Štorchovi a Žákovi, kteří se na organizaci exkurzí již podíleli (kolikrát jsem jmenoval, tolikrát se podíleli).
Moc děkuji i těm, kteří neodolali mému žadonění a exkurzi přislíbili (abecedně: Fišera, Frýda, Losos, Malec, Mikuš, Morávek, Novák Fr., Pauliš, Skála, Štědrá, Zimák a Žáček. Mám tedy v příštích letech z čeho vybírat.												Z. Táborský

§ Uvítáme všechna vaše upozornění na různé zajímavé, minulé i budoucí akce, přednášky, výstavy, konference, exkurze, burzy, knihy, filmy s geologickou tématikou jak v ČR, tak v zahraničí. Uvítáme i jiná vaše sdělení, příspěvky a zamyšlení. Nebojte se kritizovat, nejsme agresivní, ani mstiví. Chválit nemusíte – nejlépe se vždy pochválím sám.										Z. Táborský

§ Uzávěrka Informátora 2/2001 bude 26.6.2001. Příspěvky zasílejte průběžně, tj. kdykoli, na některou z uvedených adres: B. Čížková, sekretariát ČGS, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8, tel.: 66009323, nebo Z. Táborský, ČGÚ, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 51085227, 5818740-7, 5816795, mobil: 0606-284696, fax: 5818748, E-mail: taborsky@cgu.cz								Z. Táborský 

§ Prosím zájemce o zasílání Informátora elektronickou poštou, aby mi nahlásili svou adresu na adresu: taborsky@cgu.cz										Z. Táborský
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