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Co bude:

Česká geologická společnost uvádí druhý díl přednáškového postgraduálního cyklu Geologické vědy ve třetím tisíciletí. Je nazvaný „Dynamika planety Země“ a věnovaný vnitřní stavbě naší planety, globální tektonice a vzniku magmat. Koná se v pátek 5. dubna 2002 v 1400 v mineralogické posluchárně na Albertově 6, v Praze 2. 
S potěšením mohu oznámit, že naše pozvání na úvodní přednášku přijala Prof. Marjorie Wilsonová z univerzity v Leedsu, přední světová specialistka na petrogenezi vulkanických hornin (pracovala i na našich terciérních vulkanitech) a autorka řady vědeckých prací, včetně známé monografie Igneous Petrogenesis. Známá je také jako hlavní editorka prestižního oxfordského časopisu Journal of Petrology.
1400	Prof. Marjorie Wilson (School of Earth Sciences, Leeds University, UK): 
Magma generation in the Earth – a global geodynamic perspective
1545	RNDr. Vladislav Babuška, DrSc., RNDr. Jaroslava Plomerová, CSc. 
(Geofyzikální ústav AV ČR Praha): Stavba a složení zemského pláště
1700	RNDr. Vladimír Čermák, DrSc. (Geofyzikální ústav AV ČR Praha):
Tepelný tok a geotermická stavba Země
Kontakt e-mailem na janousek@cgu.cz, telefonické dotazy B. Čížková, sekretariát ČGS, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8, tel.: 02-66009323 v úterý a ve čtvrtek.
Účast zdarma. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.	 V. Janoušek

VII. seminář České tektonické skupiny - pořádaný ve spolupráci s Uniwersytetem Wrocławskim a Polskou Akademii Nauk se bude konat ve dnech 9. – 12. května 2002 v Želaznu v Polsku, cca 40 km vých. od Náchoda.
Opět, stejně jako v předchozích letech, se očekává účast zhruba stovky geologů a studentů se zájmem o geodynamické procesy vzniku zemské kůry v tom nejširším měřítku. Přednáškové části semináře bude předcházet exkurze, „Intra-Sudetská pánev – záznam sedimentárních a tektonických procesů", vedená J. Wojewodou. Seminář bude zakončen exkurzí s tématikou "Tektonika a metamorfóza orlicko-sněžnické klenby", vedená S. Mazurem. Abstrakty prezentovaných příspěvků budou publikovány v časopise Geolines.
Jako každý rok proběhne na semináři udělení Ceny Radka Melky a vyhlášení výsledků Soutěže o nejlepší vědeckou práci mladého autora, obě ceny spojené s udělením finanční odměny (blíže viz http://www.geology.cz/app/cts.htm)
Veškeré podrobnosti o VII. semináři ČTS včetně 1. cirkuláře lze získat na adrese http://skupina.ing.uni.wroc.pl	P. Mixa

Česká geologická společnost spolu se Slovenskou geologickou společností organizují 29.5. až 1.6. 2003 v Blansku-Češkovicích mezinárodní konferenci „Geology Without Frontiers: Magmatic and Metamorphic Evolution of Central European Variscides“. 
Jejím cílem je navázat na tradici předchozích úspěšných setkání podobného typu (1. konference o Českém masívu, Praha 1988, společná konference Deutsche Geologische Vereinigung a České geologické společnosti, Praha 1994) a poskytnout fórum pro výměnu nejnovějších vědeckých poznatků o povaze, vzniku a vývoji magmatických a metamorfovaných hornin, jež jsou součástí variského orogénu v Evropě. 
V rámci konference proběhnou následující sympózia:
1. 	Igneous rocks – our key to understanding the Variscan orogeny
Fritz Finger, Universität Salzburg a Igor Petrík, SAV Bratislava
2. Accessory minerals – small but important
Hans-Jürgen Förster, Universität Potsdam a Igor Broska, SAV Bratislava
3. Radiogenic isotopes – rates and duration of processes
Urs Schaltegger, University of Geneva a Vojtěch Janoušek, ČGÚ Praha
4. Rocks with memory – deciphering metamorphism and P–T–t–d paths 
Paddy O`Brien, Universität Potsdam, Jana Kotková, Masarykova universita, Brno a 
Marián Janák, SAV, Bratislava
5. Tectonic framework of the pre-Mesozoic Europe – refining the picture
Gernold Zulauf, Universität Erlangen–Nürnberg a Stanislaw Mazur, University of Wroclaw
Abstrakty konference budou publikovány v našem časopise (Journal of the Czech Geological Society), vybrané publikace vyjdou ve slovenském časopise Geologica Carpathica. Termín na pre-registraci je 15. červen 2002.
Kontakt: Jaromír Leichmann, Konference No Frontiers, Katedra geologie a paleontologie, 	Masarykova universita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Tel:	(05) 41129261, Fax: (05) 41211214, e-mail: cgs@mail.natur.cuni.cz
Ovšem zdaleka nejjednodušší je navštívit naše webové stránky: http://www.natur.cuni.cz/~cgs/nofrontiers
Za organizační výbor	V. Janoušek
Životní jubilea od února 2002 do července 2002
60 let
 7.2.Ing.Ladislav Plechatý				 6.6.RNDr.Miroslav Huml   
12.3.RNDr.Luděk Follprecht				21.7.RNDr.Jaromír Karásek 
 6.5.Mgr.Svatopluk Boleloucký 
65 let
11.1.Ing.Bohdan Scharm,CSc.				22.5.RNDr.Ing.Jaromír Solnický 
17.2.RNDr.Bohdan Koverdynský,CSc.			22.5.RNDr.Ivan Vavřín,CSc.
3.3.RnDr.Blanka Studničná				29.5.RNDr.Jan Drozen,CSc.
10.4.Ing.Václav Rybařík					22.6.RNDr.Jan Duffek,CSc.
12.4.RNDr.Vladislav Babuška,DrSc.			1.7.RNDr.Jan Švoma
13.5.RNDr.Eva Píchová					11.7.Prof.Ing.Zdeněk Vašíček,DrSc.
17.5.RNDr.Vladimír Čermák,DrSc.			28.7.RNDr.Zlatko Kvaček,DrSc.
70 let
10.2.RNDr.Marcela Wallenfelsová			12.6.RNDr.Vratislav Jahoda
12.2.RNDr.Jitřenka Staňková				20.2.Jaromil Krajča
29.6.RNDr.Radvan Horný,CSc.				3.4.RNDr.Vladimír Calábek  
1.7.RNDr.Mojmír Eliáš,CSc.				2.7.Ing.Vladimír Stodola
16.5.RNDr.Norbert Krutský
75 let
2.2.Ing.Zdeněk Fojtík,CSc.				19.7.Ing.Vok Malínský,CSc.
20.5.Mgr.Jaroslav Záleský
80 let
15.2.Prof.RNDr.Jiří Konta,DrSc.				25.4.RNDr.Josef Kavka,CSc.
24.2.Prof.RNDr.Vladimír Homola,CSc.			1.5.RNDr.Ludvík Loyda,CSc.
30.3.RNDr.Otto Fusan					8.6.Prof.RNDr.Zdeněk Pouba,DrSc.
82 let
14.4. RNDr Josef Jarka					27.6. Jaroslav Svoboda
10.7. Doc. RNDr Vladimír Kudělásek, CSc
84 let
8.7. RNDr Marie Palivcová, CSc
89 let
prof Jiří Krupička

Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny. Změny hlaste průběžně.
Ti, kteří se mezi jubilanty nenašli, ačkoli by tam být měli, nemají v kartotéce ČGS datum narození uvedeno.
Prosíme 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.	B. Čížková a Z. Táborský

V roce 2002 vzpomeneme následující výročí:
550 let od narození Leonarda da Vinci.
150 let od smrti Karla Bořivoje Presla.
150 let od narození Josefa Emanuela Hibsche, Johnesberga Conrada Johna a Friedricha Tellera.
100 let od smrti Emila Holuba, Viléma Jičínského a Vojtěcha Wraného.
100 let od narození Rudolfa Běhounka, Oto Duba, Václava Hlavína, Rudolfa Jirkovského, Jaromíra Koutka, Jiřího Nováka, Vladimíra Steinochera, Jana Stejskala, Ladislava Sýkory a Stanislava Vosyky.
50 let od smrti Jindřicha Ladislava Barvíře a Jana Fialy.
Vybráno z Naučného geologického slovníku, rok vydání 1961, dodatek „Biografie pracovníků geologických věd“ – škoda že není v této záslužné činnosti pokračováno.	Z. Táborský

Katedra mineralogie, petrologie a geochemie, Př F Masarykovy univerzity v Brně, Kotlářská 2 pořádá 25.1.2002 v posluchárně G1 Mineralogický a petrologický seminář s referáty studentů DSP „Geologické vědy se zaměřením“ (II. a vyšší ročník).
  9.30–9.50 	M. Novák: Substituce v turmalínech řady skoryl-dravit z granitických pegmatitů
  9.50–10.10	D. Buriánek: Geneze orbikulárních turmalinických granitů
10.10–10.30	Z. Losos: Parageneze a mikrochemismus kasiteritu z ČR
10.30–10.50	D. Richterová: Mikromorfologie vybraných typů silicikrust
10.50–11.10	K. Malý: Schwertmannit - mineralogie a environmentální význam
11.10–11.30	J. Zimák: Chlority hydrotermalních mineralizací v sv. části .Českého masivu
11.30–11.50	Z. Dolníček: Kalcit-barytová mineralizace od Jinačovic - pTX anomalie.	M. Novák a Z. Losos
Ve dnech 27.-30.8.2002 se budou ve slovenských Herlanech konat „Slovensko-česko-poľské mineralogicko-petrologické dni 2002“.
Milí kolegovia, ubehol už viac ako rok od úspešného mineralogicko-petrologického sympózia MAGURKA 2000. Na základe mnohých priaznivých ohlasov sme sa rozhodli usporiadať druhý ročník podobnej konferencie, tentoraz v prostredí Slanských vrchov, na mieste unikátnej prírodnej pamiatky – herľanského gejzíra.
Tentokrát sme sa rozhodli pozvať aj našich poľských kolegov. Predpokladáme, že blízkosť našich slovanských jazykov umožní každému účastníkovi konferencie hovoriť v jeho materskej reči. Tešíme sa na Vašu účasť.
Hlavné odborné témy pripravovanej konferencie sú nasledovné: Horninotvorné, akcesorické, rudné a sekundárne minerály, Petrológia metamorfovaných a magmatických hornín a Genéza ložísk nerastných surovín.
Súčasťou konferencie bude exkurzia po známych mineralogických a geologických lokalitách Zemplínskych a Slanských vrchov, ako aj návšteva pravej tokajskej vínnej pivnice.
Veríme, že naša konferencia prispeje k vzájomnej informovanosti slovenských, českých a poľských mineralógov a petrológov o nových vedeckých poznatkoch a poslúži na nadviazanie a upevnenie vzájomných priateľských kontaktov.
Predbežný účastnícky poplatok: 800,- Sk, študenti a doktorandi do 30 r.: 400,- Sk, zahŕňa organizačné výdavky, zborník, exkurzného sprievodcu, malé občerstvenie počas konferencie. Rokovací jazyk: slovenčina, čeština a poľština.
Prihlášku prosíme poslať e-mailom, alebo klasickou poštou do 31.3.2002 na vyššie uvedené adresy.
 Druhý cirkulár so spresnenými informáciami sa bude distribuovať do 30. 4. 2002.
Kontakt: Ing. Bartolomej Baláž,CSc., KGp, F-BERG, TU Košice, Park Komenského 9, 043 24 Košice
e-mail: Bartolomej.Balaz@tuke.sk - RNDr. Pavel Uher, CSc., Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 26 Bratislava, E-mail: geoluher@savba.savba.sk	P. Uher

Jarní cyklus přednášek Pražské pobočky ČGS:
  5.3. 	– Martin Novák: Izotopy olova v životním prostředí České republiky
19.3. 	– V. Erban: Etna – žhavé léto 2001
16.4. 	– R. Květ: Staré stezky – historie krajiny
30.4. 	– J. Bruthans, M. Filippi, J. Šmíd: Geologie solných diapirů a solný kras, jižní Irán
Přednášky se konají vždy v úterý od 16.30 h. v Mineralogické posluchárně geologické sekce Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.	D. Matějka

Katedra geologie PřF UP v Olomouci a ČGS - OS Mineralogie pořádají ve dnech 29.-31. května 2002 seminář „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat“, jenž by měl po sedmileté pauze opět záhájit každoroční mineralogické semináře, na nichž by se setkávali čeští a slovenští mineralogové.
Na programu prvního dne jsou přednášky v rozsahu max. 15 minut, které proběhnou na PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Po skončení přednášek budou účastníci semináře přepraveni autobusem do Petrova nad Desnou. V případě zájmu (a příznivého počasí) lze cestou do Petrova n.Des. navštívit výskyt „bludovitu“ u Bludova. V Petrově n.Des. je ubytování již předběžně zajištěno v motelu Gabro (nejen sympatický název, ale i relativně nízké ceny v restauraci; poplatek za ubytování činí 160,- Kč osoba/noc).
Další dva dny budou věnovány exkurzi po mineralogických, petrografických i ložiskově geologických lokalitách v okolí Petrova nad Desnou, Maršíkova, Sobotína a Vernířovic. Účastníci obdrží při prezentaci exkurzního průvodce s podrobnou charakteristikou 24 lokalit ve zmíněné oblasti (autory již zpracovávaného průvodce jsou J.Zimák, P.Novotný, B.Fojt, V.Vávra, M.Novák, D.Kopa a Z.Losos). Během dvou dnů samozřejmě nelze tolik lokalit navštívit. Proto bude 29.5. provedena anketa, z níž vyplyne zvýšený zájem o některé z nich a naopak nezájem o jiné. Podle výsledku této ankety bude s přihlédnutím k aktuálnímu počasí sestaven program exkurzí.
Příspěvky přednesené na semináři budou publikovány ve sborníku v českém nebo slovenském jazyce (v případě účastníků nepocházejících z ČR nebo SR je akceptovatelná jedině angličtina nebo němčina). Sborník referátů obdrží účastníci semináře při prezentaci.
K získání podrobnějších informací lze využít e-mail zimak@prfnw.upol.cz - lze použít i telefon: 068/5634533, příp. 068/5224357 (privat) a stránky http://www.upol.cz/resources/geology/katedra.html
Formulář přihlášky můžete získat i na adrese: Z. Táborský, ČGÚ, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, 
tel.: 02-51085227, 51816795, mobil: 0606-284696, fax: 5818748, e-mail: taborsky@cgu.cz
Poznámka 1: Z účastnického poplatku 800,- (bude uhrazeno hotově při prezentaci) budou kryty náklady na sborník příspěvků, exkurzního průvodce a na přepravu autobusem během exkurze.
Poznámka 2: V případě velkého počtu přihlášených příspěvků mohou organizátoři některé z nich nezařadit do programu semináře. Pokud by k tomu došlo, budou i tyto příspěvky publikovány ve sborníku.
Poznámka 3: Česko-slovenská akce tohoto charakteru se již dlouho nekonala, a proto nejsou k dispozici aktualizované adresáře. Prosíme Vás proto, abyste o připravovaném semináři informovali své kolegy.
Organizátoři semináře se těší na Vaši účast!	J. Zimák



Jarní cyklus přednášek z geologických věd v roce 2002 – Národní muzeum, Praha, mineralogicko-petrologické oddělení. Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v přednáškovém sále muzea.
Drahé kameny organického původu
21.1.	P. Burdová: Perly perleť a korál
18.2.	K. Mařík: Stromatolity
18.3.	P. Burdová: Slonovina, rohovina a želvovina
15.4.	P. Burdová: Jantar, gagát a zkameněliny
20.5.	S. Spiwoková: Drahé kameny organického původu v uměleckém řemesle
Nedělní schůzky sběratelů a zájemců o mineralogii se konají ve dnech 6.1., 3.2., 3.3. 7.4., 5.5. a 2.6.2002 od 10 hodin v přednáškovém sále muzea. Součástí schůzek i přednášek je nabídka odborné literatury.
Kontaktní adresa: RNDr Jiří Litochleb, Václavské náměstí 68, 115 79, Praha 1, tel.: 02-24497295 nebo Petra Burdová, tel.:02-24497264	J. Litochleb

Katedra geologie a paleontologie PřF MU v Brně a Český geologický ústav, pobočka Brno si Vás dovolují pozvat na tradiční seminář Moravskoslezské paleozoikum 2002 pořádaný na počest nedožitých sedmdesátin RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc. (1932 – †1998) - významného poválečného geologa a znalce Moravskoslezského paleozoika.
Seminář se uskuteční v úterý 12.2.2002 od 9.00, v posluchárně G2 Katedry geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská ul. 2, Brno. 
Vítány jsou příspěvky ze všech oblastí studia paleozoika, nejen České republiky. Očekávány jsou pak především informace o nových výzkumech. Délka Vašeho příspěvku bude omezena na 10 minut + 5 minut diskuze. Možnost prezentovat postery je omezená. 
Závazné přihlášky k účasti spolu s abstraktem zašlete prosím poštou nebo e-mailem nejpozději do 18.1.2002. Přihlášky došlé po tomto termínu již nebudou akceptovány.
Z abstraktů přednášek bude vydán Sborník abstraktů. Samostatný sborník referátů vydán nebude, pro zájemce je však možnost publikovat příspěvek formou článku ve sborníku Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, nebo ve sborníku Scripta-Geology (uzávěrka 1. 3. 2002).
Věříme, že i letošní seminář Moravskoslezské paleozoikum se pro nás všechny stane místem příjemných setkání a zdrojem zajímavých a užitečných informací.
Kontaktní adresa: Mgr. M. Geršl & Mgr. F. Jelínek, Katedra geologie a paleontologie, Přírodovědecká fak. MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Tel.: 05-41 129 573, E-mail: kaimon@sci.muni.cz	M. Geršl a F. Jelínek

3. až 8.6.2002 se bude konat pětidenní sympozium na téma „Dílo J. E. Hibsche a současnost“. Hlavními tématy budou život a dílo J. E. Hibsche, 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.	
	J. Ulrych

Pozvánka na exkurzi č.9. - jaro 2002. Jarní exkurzi s názvem „Severní část kutnohorského rudního revíru“ zaměřenou na historii hornictví, geologii a mineralogii tohoto světoznámého ložiska, připravili a povedou Ing Petr Pauliš a RNDr Jan Malec. Bude se konat 18. května 2002. Sraz účastníků bude (kontrola jízdních řádů doporučena) v 9.00 na hlavním nádraží ČD (vlakové) v Kutné Hoře. Můžete použít vlak Praha hl.n. 7.52, přestup v Kolíně 8.36-8.41, příjezd do KH 8,49, nebo autobusy, odjezd buď z Černokostelecké ve Strašnicích 6.33, přestup v Zásmukách 7.45-7.50, příjezd do KH 8.20, nebo z Florence 6.45, přestup v Kolíně, 7.45-8.00, příjezd do KH 8.35 (při použití autobusu přechod pěšky 1 km), nebo samozřejmě osobním autem. Pozor na možné obsazení autobusů. Exkurze o délce asi 12 km povede po následující trase: štola 14. pomocníků Malín, rezervace Na vrších, velká Propadlina, vrchol Kaňku, šachta Magda, důl Turkaňk, restaurace s občerstvením, Staročeské pásmo, Sukov, Okresní muzeum, případně individuální návštěva historické štoly. Trasa exkurze není fyzicky náročná, příchod k muzeu se předpokládá mezi 14.00-15.00. Na exkurzi bude připraven a distribuován exkurzní průvodce v ceně 20 Kč. 
Předběžné přihlášky není potřeba zasílat. 
Případné další dotazy 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

Předběžná pozvánka na exkurzi č.10. – podzim 2002. O trase exkurze nebylo ještě definitivně rozhodnuto, ale můžete s ní počítat tradičně v některé zářijové sobotě.	Z. Táborský

Kalendář výstav a burz:
9.2.2002 – Bratislava, 11. medzinárodná burza minerálov a skamenelín, Stredisko kultúry, Vajnorská 21, Bratislava, 9-15.30 h., kontakt: J. Košta, Rjazanská 2, 831 03, Bratislava, tel.: 00421-55571887
9.3.2002 – Česká Lípa, tělocvična SOŠ Lužická 588, 7.30-14 h., kontakt: P. Rückl, Jesis s.r.o. Paní Zdislavy 2353, 470 60, Česká Lípa, tel.: 0042-452-520818, 0424-731014, e-mail: szes@clnet.cz
23.3.2002 – Brno, 8. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin, 9-16 h., Kongresové centrum Brno-výstaviště, kontakt: O. Mačalíková, Kongresové centrum Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00, Brno, tel.: 00420-41158634, 0607-928457, fax: 43212298, e-mail: macalikova@kcbrno.cz
6.4.2002 – Ostrava, Mineralogické setkání, Ústav Geoniky, Ostrava-Poruba, kontakt: M. Kraus, Korunní 18, 709 00, Ostrava, tel.: 00420-69-6979111
20.4.2002 – Příbram, Mezinárodní setkání přátel nerostů, kamenů, šperků a fosilií, Dům kultury Příbram, 7-14 h., kontakt: Z. Marciníková, P.O.Box 41, 261 92, Příbram 2, tel.: 00420-306-21461, fax: 00420-306-23169, 
e-mail: marcinikova@diamo.cz
XXVII. mezinárodní expozice minerálů se bude konat ve dnech 3.-5.5.2002 v Tišnově v sokolovně a gymnáziu. Pá 14-20 h., So 8.30-18 h., Ne 8.30-16 h. Kontakt: A. Sučko, Hornická 1526, 666 03, Tišnov, tel.: 00420-504-415332, tel./fax: 413175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz, andrej.sucko@wo.cz –http://www.mineral.cz/tisnov
18.5.2002 – Košice, X. mineralogická burza, Východoslov. múzeum, Nám. Maratonu mieru 1, 9-16 h., kontakt: R. Ďuďa, Hviezdoslavova 3, 041 36, Košice, tel.: 00421-55-6221193, fax: 6228696
25-26.5.2002 – Turnov, VI. ročník prodejní výstavy drahých kamenů a minerálů, sokolovna ve Skálově ulici, kontakt: Z. Haken, Skálova 465, tel.: 00420-436-312766, R. Mihule tel.: 00420-436-311921, e-mail: CECHMISTR@seznam.cz – http://www.haken.cz
1.-2.6.2002 – Karlovy Vary, XXII. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií a drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin, hotel Termal, So 9-18 h., Ne 9-16 h, kontakt: Top Geo Group s.r.o., Duchcovská 17, 415 01, Teplice, tel-fax: 00420-417-43706
2.6.2002 – Ústí nad Labem, 26. mineralogická výstava, Zoologická zahrádka Ústí-Krásné Březno, Drážďanská ulice, 9-15 h., kontakt: V. Vlačiha, Družstevní 407/21, 400 07, Ústí nad Labem, tel.: 00420-47-5502475, 
0606-500749, e-mail: vlaciha@pf.ujep.cz
6.-7.9.2002 – Banská Štiavnica, Štiavnický Salamander, Stredná priemyselná škola S. Stavianského, bývalá chemická, ulica Akademická 13, Pa 14-19, So 9-16, kontakt: D. Kušík, Veternicová 24, 841 05, Bratislava, tel.: 00421-905-639954, e-mail kusik@gssr.sk - http://www.permonik.host.sk
21.9.2002 – Příbram, Mezinárodní setkání přátel nerostů, kamenů, šperků a fosílií, Dům kultury, 7-14 h., Z. Marciníková, P.O.Box 41, 261 92, Příbram 2, tel.: 00420-306-21461, fax: 00420-306-23169, e-mail: marcinikova@diamo.cz
20.-22.9.2002 – Praha, „Sběratel“ – 5. mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, telefon. Karet, minerálů a sběratelství, Výstaviště, Praha 7, kontakt: Progres Partner Advertising s.r.o., Opletalova 55, 111 21, Praha 1, tel.: 00420-2-24213905, fax: 24218312, e-mail: sberatel@ppa.cz – http://www.ppa.cz
5.10.2002 – Jablonec, 19. výměnná a prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, fosilií, šperků a léčivých kamenů, 7.30-15.00 h., sál restaurace, sportovní areál Střelnice v Jablonci nad Nisou, kontakt: H. Nemetschke, Revoluční 26, 466 01, Jablonec, tel.: 00420-428-317409
11.-12.10.2002 – Plzeň, Minerál Inwest 2002, Výstava minerálů a exotických květin, Dům kultury Inwest, Americká 49, Plzeň, kontakt: D. Kosíková, DK Inwest, Americká 49, tel.: 00420-19-7222568, fax: 7225566, 
e-mail: kosikova@dk-inwest.cz
19.-20.10.2002 – Praha, 29. mezinárodní výstava nerostů, Menza VŠE, Italská ulice, Praha 3, Žižkov, So 8-17, Ne 9-15, kontakt: P. Burdová, min.petr. odd. Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79, Praha 1, tel.: 00420-2-24497-264, fax: 24226499, E-mail: petra.burdová@nm.cz
XXVII. podzimní mezinárodní expozice minerálů se bude konat ve dnech 1.-3.5.2002 v Tišnově v sokolovně a gymnáziu. Pá 14-20 h., So 8.30-18 h., Ne 8.30-16 h. Kontakt: A. Sučko, Hornická 1526, 666 03, Tišnov, tel.: 00420-504-415332, tel./fax: /413175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz – andrej.sucko@wo.cz – http://www.mineral.cz/tisnov
16.11.2002 – Brno, 9. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin, 9-16 h., Kongresové centrum Brno-výstaviště, kontakt: O. Mačalíková, Kongresové centrum Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00, Brno, tel.: 00420-41158634, 0607-928457, fax: 43212298, e-mail: macalikova@kcbrno.cz
23.11.2002 – Ostrava, Mineralogické setkání, Ústav Geoniky, Ostrava-Poruba, kontakt: M. Kraus, Korunní 18, 709 00, Ostrava, tel.: 00420-69-6979111
7.12.2002 – Bratislava, XIX. Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a skamenelín, Slovenské národné múzeum, 9-16 h., kontakt: O. Miko, SNM – Prirodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, 814 36, Bratislava, tel.: 00421-2-59349103, fax: 366653, E-mail: riad@snm.sk
14.12.2002 – Písek, Předvánoční burza minerálů, Prácheňské muzeum, Velké náměstí 114, 397 24, Písek, tel.: 00420-362-214731, fax: 801114, E-mail: prachmuz@pi.bohem-net.cz	A. Sučko


Kde si můžete narýžovat zlato
11. a 12.5.2002 Otvírání claimů na Kocábě. Otevřeno pro všechny kdo přijedou. Tábořiště na levém břehu Kocáby mezi obcemi Malá Lečice a Velká Lečice. Někteří přijedou už v pátek 10.5. večer. http://www.zlatokop.cz/CKZ/, e-mail: blaha@cgu.cz
18.5.2002 Rýžování zlata na farmě Bolka Polívky v Olšanech, 4. ročník. Jste všichni zváni a těšíme se na Vás. Na viděnou se za KMSZ těší Standa Postbiegl. http://www.mujweb.cz/www/kmsz/
25.-26.5.2002 Steirische Meisterschaften im Goldwaschen 2002, Pusterwald, Austria,  http://web.utanet.at/goldwaschen, e-mail: goldwaschmeisterschaften.pusterwald@utanet.at    
25.-26.5.2002 British & Scottish Open Goldpanning Championships, Wanlockhead / Dumfries / Scotland.
25.-26.5.2002 Victimula Open 2002, Vermogno, Włochy/Italy, http://digilander.iol.it/abcdoro, e-mail:  abcdoro@libero.it
1.-7.7.2002 EUROPEAN GOLDPANNING CHAMPIONSHIPS, St Yrieix near the Le Bourneix Mine, France, Information: French Goldpanning Federation, Serge Nenert, La Villatte, 23500 St Quentin La Chabanne, France, Tel/Fax. 05-55-66-55-34, e-mail: serge_nenert@yahoo.com, http://www.saint-yrieix.com
12.-14.7.2002 German Goldpanning, Championships 2002, Goldkronach, Germany, http:www.goldsucher.de , norbert.kurtz@t-online.de
2.-4.8.2002 Goldpanning Finnish Open Championsips 2002, Tankavaara, Finland, e-mail: inkeri.syrjanen@kultamuseo.inet.fi
3.8.2002 KESTŘANY - soutěž ve volném rýžování z řeky Otavy. Otevřeno pro všechny kdo přijedou. Tábořiště na levém břehu Otavy u mostu. Jako obvykle bude občerstvení a bohatý kulturní program. http://www.zlatokop.cz/CKZ/, e-mail: blaha@cgu.cz
26.8.-1.9.2002 WORLD GOLDPANNING CHAMPIONSHIPS, Kutcharo Lake Side, Hamatonbetsu, Japan, Information: All Japan Goldpanning Association, 154, Hamatonbetsu, Esashi-gun Hokkaido 098-5792 Japan, Tel.+81-1634-2-2345, Fax. +81-1634-2-4766 http://www.eolas.co.jp/hokkaido/hamatonbetsu/2002wgc_e.htm, http://www.eolas.co.jp, e-mail: hamaton@eolas-net.ne.jp
12.-17.8.2003 Willisau, Switzerland,Information: SGV, Friedrich Grundbacher, Moosstrasse 34, 3113 Rubigen, Switzerland
23.-29.8.2004 WORLD GOLDPANNING CHAMPIONSHIPS, Revište, Slovensko, http://www.zlatokopi.sk, jor@stonline.sk fax: 5818748, E-mail: blaha@cgu.cz	V. Bláha

Vyšlo nové číslo Newsletteru Českého národního geologického komitétu. Můžete si jej přečíst na internetovém geologickém portálu ČGÚ na adrese http://www.geology.cz v sekci Svět geologie – hosté – ČNGK. IUGS najdete na http://www.iugs.org/iugs/calendar/cal02.htm, Hornickou matici SMČ na http://www.czechia.com/matice/diar2000.htm, EMU na http://www.univie.ac.at/Mineralogie/EMU/ a ČGS na http://www.natur.cuni.cz/~cgs/	Z. Táborský


Co bylo:

S velkým zájmem odborné veřejnosti se setkal nový postgraduální cyklus přednášek Geologické vědy ve třetím tisíciletí zahájený v roce 2001. Byl motivován snahou zpřístupnit geologické veřejnosti moderní poznatky a metodiky z mnoha oborů geovědních disciplin, které zaznamenaly během posledních desetiletí rychlý rozvoj. První díl cyklu „Co se skrývá v kosmu?“, se uskutečnil v říjnu 2001 a zahrnoval následující přednášky: P. Jakeš: Kosmochemie aneb co vyčteme z meteoritů a povrchů planet, M. Grün: Projekty výzkumu sluneční soustavy kosmickými sondami a J. Grygar: Velký třesk a nukleogeneze. Posluchárna byla zcela zaplněná a všechny přednášky se setkaly s velkým zájmem a velmi příznivým ohlasem všech účastníků.	Z. Táborský

ČGS obnovila rovněž tradici debatních seminářů, které formou moderované diskuse - konfrontace dvou odlišných odborných názorů - představují posluchačům stejné téma ze dvou co možná nejodlišnějších hledisek. V prvním obnoveném debatním semináři na téma „Jsou v Barrandienu příkrovy“ vystoupili dr. R. Melichar z Masarykovy university v Brně – zastánce přítomnosti příkrovové tektoniky v Barrandienu – a prof. Ivo Chlupáč z Karlovy university v Praze jako jeho oponent. Debatu moderoval dr. O. Fatka (Universita Karlova, Praha). Zcela zaplněná posluchárna po několik hodin diskuse svědčí o velkém zájmu odborné veřejnosti o tuto akci.		J. Kotková

Rok bílinských geologů F. A. a E. E. Reusse – 2001. Velmi úspěšná byla také konference pořádaná v říjnu 2001 u příležitosti kulatých výročí dvou významných geologů ze severočeské Bíliny F.A. a E.E.Reusse. Pořádali ji členové ČGS z Teplic a z Bíliny (dr. Krutský, dr. Dvořák, dr. Radoň) ve spolupráci s ČGS, Regionálním muzeem Teplice, Městským úřadem Bílina, Městskou knihovnou Bílina a Severočeskými doly Bílina. Kromě odborného přínosu je třeba zmínit, že dalším ne nevýznamným výsledkem konference je pojmenování jedné z bílinských ulic „Reussova ulice“.	Z. Táborský

Opustili nás:
† RNDr Tibor Buday, DrSc. se narodil 22. 9. 1913 v Muráni na Slovensku. Opustil nás po úrazu a následné krátké nemoci 18. 9. 2001, 4 dny před 88. narozeninami. I když se dožil požehnaného věku, byli všichni jeho bývalí spolupracovníci, kamarádi a žáci velmi zarmouceni. Byl mimořádnou osobností české i slovenské geologie. Jsou čtyři význačné etapy jeho činnosti. Od ukončení studií pracoval v naftové geologii v níž byl jedním z našich nejlepších odborníků, který vychoval řadu nástupců. V padesátých letech byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen (spolu s dalšími geology) za údajnou sabotáž při vyhledávání nafty. Po propuštění z vězení a rehabilitaci nastoupil do ÚÚG a začal pracovat jako odborník na terciér a zároveň i jako redaktor několika map 1 : 200 000. Jako sekretář mezinárodního exkurzního programu připravoval Mezinárodní geologický kongres v r. 1968. Svých jazykových schopností a znalostí geologie Karpat využil Dr. Buday při práci experta v Iráku. Díky jeho vynikající práci získal pro ÚÚG peníze na projekt mapování v iráckém Kurdistánu a Západní poušti. Zde si vychoval řadu žáků, kteří získané zkušenosti využili v dalších geologických expedicích. Proto se všichni, co se zúčastnili jakékoliv mezinárodní geologické expedice nazývají členy "Budayovy cizinické legie". Všichni, co jsme ho znali, budeme na Dr. Tibora Budaye vzpomínat v hluboké úctě.				M. Opletal
† V podzimní den roku 2001, 2. října, zemřel po dlouhé a tížívé nemoci RNDr Miroslav Gabriel, dlouholetý pracovník českého geologického ústavu, který svou celoživotní činností přispěl nejen k vývoji a propagaci této instituce, ale i české geologie vůbec. Miroslav Gabriel se narodil 22. června 1932 v Brně, ale celé mládí prožil v milované Čáslavi, kde též ukončil svá gymnaziální studia. Jako skaut se seznámil s tehdy mladým přírodovědcem, pozdějším vysokoškolským profesorem dr. Zdeňkem Špinarem a stal se členem geologických mapovacích táborů a expedic, které ve skautském duchu pořádal profesor dr. Radim Kettner. Do geologického ústavu nastoupil v roce 1953 a prošel v něm celou řadou funkcí. Byl vedoucím řady výzkumných úkolů, zaměřených především na nerudní suroviny. Působil též v zahraničí – v Turecku, Jordánsku a Sýrii. Po odchodu do důchodu vydal v rámci svého soukromého vydavatelství knihy o hlubinných vrtech a vltavínech. Jeho další životní plány a předsevzetí však postupně hatila zlá, plíživá nemoc, která dokázala to, v co nikdo z blízkých nikdy nevěřil: zlomila jeho schopnost se znovu a znovu nadchnout nad novými náměty pro práci i jeho neutuchající energii. Zůstal však věrný přátelství ke svým kamarádům a ti ho opětovali až do posledních dnů jeho života. Nezapomeneme na Tebe, Mirku.								K. Pošmourný
† Počátkem února 2001 zemřel Doc. RNDr. František Řehoř, CSc., dlouholetý učitel Pedagogické fakulty v Ostravě a od roku 1991 Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Narozen 16.9.1933 v jižních Čechách, byl absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Těžištěm jeho vědecké práce, započaté v Uhelném průzkumu Ostrava se stalo monografické zpracování karbonské makrofauny čs. části hornoslezské pánve. Jeho učební texty pokrývaly téměř celou oblast geologie, jeho osobnost ovlivnila několik generací posluchačů učitelského i odborného studia geografických a biologických oborů.			T. Rozehnal
† Ve věku nedožitých 76 let zemřel RNDr Josef Janečka, CSc					Z. Táborský
† Ve věku 69 let zemřel náhle dne 28.12.2001 Ing Zdeněk Hroch, CSc				J. Kotková

Exkurze č. 8 – podzim 2001. Na zdařilou a zajímavou podzimní geologickou vycházku do Nového Knína a Kozích hor přišlo celkem 32 účastníků. Exkurze začala prohlídkou městského muzea, malou, ale zajímavou a velmi pěkně připravenou expozicí „Historie dolování zlata“, kterou účastníkům exkurze přiblížila a dotazy zodpověděla RNDr Veronika Štědrá.
Vlastní exkurzi, která byla zaměřena na historii těžby zlata v okolí Nového Knína, pečlivě připravil a zasvěceně vedl RNDr Tomáš Váňa. Bylo vidět, že je v kraji jako doma a má u místních autorit značnou protekci, protože zajistil rovněž překrásné počasí a navíc, po dlouhém výstupu čekala v Kozích horách na překvapené a uhřáté účastníky pojízdná prodejna mražených dobrot. Kromě zajímavých zastavení u starých štol, šachtic a hald, zabývali se někteří exkurzníci také sběrem hojných mykologických vzorků.
K exkurzi byl připraven Dr. Tomášem Váňou a Dr. Jiřím Litochlebem exkurzní průvodce, který byl díky dotaci České geologické společnosti prodáván za část režijní ceny. Průvodce je ještě v menším množství k dispozici k zakoupení. 	Z. Táborský

Seminář o vzniku granitoidních hornin sardinsko-korsického batolitu. Dne 24. září proběhl na PřF UK seminář dvou předních odborníků na petrologii, geochemii a petrogenezi variských granitoidních hornin, prof. Bernarda Bonina z Paříže, a prof. Giampiera Poliho z University v Perugii . Společným tématem byl vznik sardinsko-korsického batolitu, kde jsou výborně odkryté příklady míšení bazických a kyselých magmat a s kterým jsou asociována velká tělesa alkalických granitů. B. Bonin, klíčová postava v evropské síti vědeckých pracovníků zabývajících se granitoidy (řečených Eurogranites) přednášel především o geotektonické pozici korsického variského magmatismu. G. Poli se soustředil na roli různých procesů při vzniku granitoidních magmat (frakční krystalizace, AFC a míšení magmat). Rozhodně nezapřel svoje vzdělání ve fyzice, když na dotyčné problémy aplikoval fraktály a teorii chaosu.	V. Janoušek



Ve dnech 25.-29. června 2001 se na Přírodovědecké fakultě UK v Praze konala 9. uhelně geologická konference. Jejími spolupořadateli byly Český geologický ústav a Geologický ústav AV ČR. Vlastní zasedání proběhlo ve dnech 26.-28.6. Konalo se s výjimkou prvního dopoledne ve dvou paralelních sekcích. Konferenci předcházely a uzavíraly geologické exkurze do blanické a boskovické brázdy a do sokolovské a severočeské pánve. Na tuto mezinárodní akci se přihlásil 51 zájemce z České republiky a 35 účastníků ze všech kontinentů s výjimkou Austrálie. Zahraniční účastníci přijeli z Číny, Indie, Jugoslávie, Německa, Polska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Taiwanu, Turecka, Ukrajiny a USA. Na konferenci bylo přihlášeno 55 přednášek a bylo prezentováno 16 posterů. V rámci této akce proběhl také jednodenní workshop, na kterém byly prezentovány nejdůležitější výsledky grantu GAČR 105/98/0557 „Jihomoravský lignitový revír – komplexní studie“, jehož odpovědným řešitelem byl doc. Ing. J. Honěk, CSc. Jak některé přednášky, tak geologické exkurze se těšily velké pozornosti i dalších zájemců z ČR, kteří využili této příležitosti k setkání s řadou předních zahraničních badatelů. Celá akce byla hodnocena vesměs velmi kladně, o čemž svědčí např. výňatek z dopisu předního uhelného geochemika z USA dr. R. Finkelmana „Congratulation on the conference. Ron Affolter and Mick Brownfield told me that was quite succesful“.
Vybrané přednášky z této konference budou publikovány v samostatném čísle časopisu Acta Universitatis Carolinae, Geologica v roce 2002.	J. Pešek

Různé

Ze života poboček ČGS a oborových skupin. Jak pracuje regionální pobočka ČGS nebo oborová skupina do které jste se přihlásili, poznáte zpravidla nejlépe sami, jste-li zváni na různé akce pořádané příslušným výborem, nebo se o nich dovídáte z Informátoru ČGS (pokud ovšem nezodpovědný redaktor nějakou zprávu o činnosti od výboru dostane). Jestliže vaše regionální pobočka, nebo oborová skupina nevykazuje žádnou, nebo jen zcela nepatrnou činnost, neubližujte členům výboru, nebijte je, nekopejte, nešikanujte, nečastujte jmény ze živočišné říše, nebo ještě ošklivějšími. Dělali svou práci dobrovolně a bez nároku na odměnu a asi jim prostě došel dech. Možná že se výbor dokonce rozpadl a už žádný není. Tahounem činnosti nějaké skupiny bývá často jen několik nadšenců, někdy dokonce jen jeden. Myslím, že by se jim mělo spíš poděkovat. Ale co dál? Je třeba najít nové nadšence a tahouny. Jestli máte do takové činnosti chuť, hlaste se u nezodpovědného redaktora, pomozte rozpohybovat činnost. O činnosti některých poboček a oborových skupin nevíme již řadu let zhola nic.
Seznam stávajících poboček: Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Příbram
Seznam stávajících odborných skupin: hydrogeologie, ložisková geologie, vulkanologie, geoarcheologie, inženýrská geologie, tektonika, geofyzika, mineralogie, školská geologie, sedimentologie.
Seznamy samozřejmě nejsou neměnné, pobočky i oborové skupiny mohou zanikat i vznikat podle požadavků členstva ČGS.	Z. Táborský

Na tomto místě byl v minulém čísle uveřejněn Graf věku členů ČGS v červnu 2001. Od té doby vstoupilo do ČGS 9 nových členů v průměrném věku 32 let. Členství z různých důvodů ukončilo 16 členů s průměrným věkem 60 let.
Rovněž jsem zde uveřejnil výzvu s dotazem, co byste chtěli, aby se v činnosti ČGS zlepšilo, jaké akce byste uvítali. Zdá se, že jste s činností výboru spokojeni, protože jsem dostal pouze dva dopisy. Dr Ivan Gnojek zavzpomínal na velmi silné ročníky studentů geologie v padesátých letech v Praze, Ostravě i Brně a vysvětlil tak „anomální deformaci publikovaného věkového histogramu členů“ a ing. R. Květ nabídl několik velmi zajímavých přednášek, z nichž jednu budete mít příležitost vyposlechnout 16.4. v rámci jarního cyklu přednášek Pražské pobočky ČGS. Oběma kolegům srdečně děkuji.	Z. Táborský

Upozornění. Informátor je zaslán poštou pouze členům, kteří nemají E-mailovou adresu. Tento způsob volíme proto, abychom ušetřili na drahém poštovném. Kolegům s E-mailovou adresou, kteří si budou přát dostávat Informátor poštou, bude samozřejmě vyhověno. Na druhé straně prosíme kolegy, kteří si pořídí nebo změní 
e-mailovou adresu, aby nám to oznámili. Děkujeme za pochopení. 	Z. Táborský

Kontakt na sekretariát ČGS: B. Čížková, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8, tel.: 66009323, úterý a čtvrtek 9-15 hodin, E-mail: irsm@irsm.cas.cz	
Složenky na zaplacení členských příspěvků za rok 2002 (200.- Kč, důchodci a studenti 80.- Kč) budou přiloženy k Informátoru, nebo zaslány poštou samostatně.					B. Čížková

Uzávěrka Informátora 2/2002 bude 30.6.2002. Příspěvky zasílejte průběžně, tj. kdykoli, na adresu: Z. Táborský, ČGÚ, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 02-51085227, 51816795, mobil: 0606-284696, fax: 5818748, E-mail: taborsky@cgu.cz
Omluva: Nezodpovědný redaktor (viz foto z roku 1948 – mailem bude foto zasláno jen na zvláštní žádost) se omlouvá za desetidenní zpoždění Informátora způsobené havárií jeho domácího počítače, zákeřnou virózou, vrozenou mrzutostí a pomalostí od přirození.							Z. Táborský

