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 Vážené kolegyně, vážení kolegové. Bývá zvykem, že po jmenování nového předsednictva České geologické společnosti se předseda obrací ke všem členům Společnosti. Ani já tuto tradici neporuším. 
Před několika týdny 11.11.2003 proběhla valná hromada Společnosti. Na této valné hromadě jste rovněž vybrali své zástupce do výboru Společnosti, které jste pověřili starat se o její další rozvoj a hladký chod. 
Následně 5.12.2003 proběhla první schůze nového výboru, na které byl ze členů předsednictva vybrán a zvolen předseda společnosti. Tímto úkolem, navzdory mému přesvědčování, že se zcela jistě najde vhodnější kandidát, pověřili kolegové mě. Přijal jsem toto pověření po dlouhém zdráhání jako určitou morální povinnost, určitě s velkou dávkou pokory a s vědomím, že se tímto rozhodnutím zavazuji z této pozice sloužit, jak nejlépe umím dalšímu rozvoji Společnosti. Snad této roli dostojím odpovědně - to posoudíte pouze a jedině vy, její členové. Skloubit tuto svou novou povinnost se všemi dosavadními tedy pro mě osobně opravdu nebude lehké.
Mám však velké štěstí, že se mohu ve své práci opřít o znalosti a pomoc svých zkušených kolegů, z nichž někteří byli i členy předcházejícího vedení Společnosti. Na první schůzi výboru byli všichni z nás pověřeni řadou úkolů, které budeme v následujícím období zastávat tak, abychom pokryli základní činnosti Společnosti. Složení předsednictva České geologické společnosti pro léta 2003-2005 je tedy toto:
Předseda: RNDr. Petr Budil, Ph.D
Místopředseda: Mgr. M. Ivanov, PhD.
Hospodář: RNDr. J. Litochleb
Tajemník: Prof. Dr. F. Fediuk
Revizoři: Doc. Dr. E. Jelínek, CSc., RNDr. R. Röhlich
Časopis: Doc.Dr.O. Fatka, CSc.
Zapisovatelka a činnost regionálních poboček a oborových skupin: Mgr. L. Lisá
Mediální politika: RNDr. Ing. V. Sattran, CSc.
Informátor a exkurze: RNDr Z. Táborský
Styk s AV ČR: RNDr F. Patočka
Cyklus přednášek ČGS: RNDr. M. Novák, CSc.
Ve své práci máme určitě na co navazovat - odstupující výbor odvedl veliký kus práce a já bych chtěl všem jeho členům a zejména odstupující paní předsedkyni Dr. Janě Kotkové poděkovat za úsilí, které práci na společném díle věnovali i za výsledky jejich práce. Těch pár dní, co zastávám její místo, mě naučilo si vážit všeho, i toho nejmenšího, čeho dosáhla. A nebylo toho málo. Společnost aktivně organizuje exkurze (a ve spolupráci s Českou geologickou službou k nim vydává i průvodce), které jsou tou nejlepší formou popularizace geologie. Společnost má i kvalitní webové stránky, vytvořené kolegou Dr. Vojtěchem Janouškem, které budeme za spolupráce s Mgr. Vojtěchem Erbanem, který se nám nabídl, že bude o ně pečovat, i nadále rozvíjet. Probíhal a i do budoucna bude probíhat cyklus přednášek, které se dotýkají všech geologických i příbuzných oborů. Společnost vydává navzdory nelehkým finančním podmínkám velmi kvalitní časopis - nám všem dobře známý “Žurnál”.... 
Je toho mnoho, co se našim předchůdcům podařilo dobrého a patří jim za to náš vděk a úcta. Odstupující výbor nasadil pomyslnou laťku velmi, velmi vysoko a nebude lehké takovou úroveň práce společnosti udržet, neřkuli posunout ji ještě o kousek výše. Za sebe i své kolegy v předsednictvu Vám však myslím mohu slíbit, že pro to učiníme vše, co bude v našich silách. 
Je až s podivem, když jsem si přečetl inaugurační projevy předcházejících předsedů Společnosti, kolik témat se stále v různých podobách po léta opakuje a každý z nás jde do řešení těchto problémů s tou nejlepší vůlí a snahou pohnout věci kupředu. Jsem realista – rádi budeme, když alespoň část těchto problémů vyřešíme a předáme svým nástupcům “o něco čistější stůl”. Nehodláme tedy slibovat nemožné a raději zde jen v krátkosti předešlu hlavní problémy Společnosti tak jak je vidím z pozice novopečeného předsedy.
Prvořadým úkolem, chceme-li činnost Společnosti dále rozvíjet a nenechat ji postupně stagnovat, bude zajistit obrození členské základny aktivním oslovováním našich mladých kolegů a studentů geologických oborů. Využít můžeme nyní i zrušení klausule stanov Společnosti, podmiňující přijetí nového člena doporučením nejméně dvou stávajících členů Společnosti, tak, jak jej přijala poslední Valná hromada ze dne 11.11.2003. Výbor Společnosti proto připravuje provolání k našim kolegům na fakultách, které bude distribuováno na jaře roku 2004. Spolu s přijímáním nových členů bychom však chtěli využít i veliký potenciál, který pro nás představujete vy - stávající, často dlouholetí členové Společnosti - rádi bychom využili všech Vašich zkušeností a vždy přivítáme Vaše rady, doporučení i kritiku.
Zásadním problémem společnosti je také její stále ještě nedostačující financování - v tomto ohledu chceme vyvíjet aktivní politiku a oslovovat stávající i další potenciální sponzory (některé jsme již oslovili s pozitivním ohlasem) - rádi bychom tak mj. udrželi stávající výši členských poplatků nezměněnu. Od vyrovnaného rozpočtu se pak odvíjí spektrum aktivit Společnosti včetně vydávání časopisu či možnosti pořádat jakékoli rozsáhlejší akce.
Další směřování našeho časopisu “Journal of Geology” je dalším důležitým problémem, který nový výbor musí řešit. Zejména díky podpoře sponzorů, z nichž bych jmenoval především Geologický ústav Akademie věd ČR a Ministerstvo životního prostředí, se nám zatím dařilo časopis udržet a díky obětavé práci redakční rady a zejména pak Dr. Stanislava Vrány ale i mnoha dalších kolegů i dále rozvíjet. Domníváme se však, že ideální by bylo najít prostor, který můžeme trvale pokrývat, aniž by si “Journal” vzájemně konkuroval s jinými časopisy. Máme za to, že náš trh je příliš malý na to, aby růst našich časopisů zaměřených na geologii probíhal nekoordinovaně. Rovněž v této oblasti vlastně navazujeme na práci předchozího výboru; první kroky v tomto směru učinili již naši předchůdci. Je také zřejmé, že tohoto cíle dosáhneme zřejmě až v delším časovém horizontu a je nutné, aby šlo o řešení konsensuální, přijímané většinou členů společnosti stejně jako i našimi partnery.
Otázkou, které chceme v nadcházejících třech letech rovněž věnovat pozornost, je výraznější mediální prezentace Společnosti. Činnost Společnosti zahrnuje široké spektrum aktivit a je v našem zájmu, aby o nich byla dostatečně informována nejen naše geologická obec, ale aby dostatečný prostor byl také věnován popularizaci geologie jako takové. 
Žijeme pro geologii v nelehké době. Na všech místech se nedostává prostředků a některé obory je dnes již problémem pokrýt kvalitními specialisty. Jiné specializace však naopak zaznamenávají pozoruhodný rozvoj, zejména díky obětavému entuziasmu řady z Vás. Nezastupitelným posláním České geologické společnosti je pokrýt toto široké spektrum geologických a příbuzných oborů a působit napříč všemi institucemi a oficiálně tak zastupovat hlas geologické obce v České republice.
Měli bychom cítit povinnost každý přispět k tomu, aby naše společnost byla schopná docenit význam geologických věd, což jistě není snadný úkol. Není to však samoúčelné snažení - větší publicita by mohla znamenat i o něco větší přísun finančních prostředků nejen pro Českou geologickou společnost. V tomto ohledu jsme všichni na stejné pomyslné lodi a jedině v úzké vzájemné spolupráci vidím reálné východisko do budoucnosti.
Rád bych Vám všem popřál hodně štěstí, sil, zdraví a pracovních i soukromých úspěchů v novém roce 2004
S pozdravem, Zdař Bůh!	P.Budil

 Výsledky voleb do výboru České geologické společnosti 2003 - Celkem bylo odevzdáno (přímo na schůzi nebo poštou) 141 hlasů, všechny platné. Kandidáti obdrželi následující počet hlasů:
Táborský		136
Sattran		109
Litochleb		101
Fediuk		95
Jelínek		84
Novák		76
Budil		73
Röhlich		73
Fatka		71
Lisá		71
Patočka		68
Breiter		62
Matějka		61
Melichar		57
Ivanov		55
Frýda		48
Sejkora		34
Ondruš		32
Na otázku “Jsem pro vyškrtnutí podmínky dvou doporučujících podpisů na přihlášce za nového člena ČGS” odpověděla většina hlasujících “ano”.	B. Čížková, A. Dudek, I. Větvička (volební komise)

 Cyklus přednášek České geologické společnosti “Geologické vědy ve 3. tisíciletí” bude pokračovat v úterý 20.dubna 2004 od 14.00 hod., v mineralogické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6. Praha 2, 1. patro vpravo proti schodům.
Cyklus bude spojen s Veřejnou schůzí ČGS a volbou členů Českého národního geologického komitétu (ČNGK). Volební lístky a informaci o způsobu voleb a navržených kandidátech dostanou členové ČGS poštou.
14:00 Zahájení, výběr a volba členů volební komise
14:05 Jaroslav Hyršl, Praha, 	Minerály stříbrných ložisek Peru a Bolívie
14:50 přestávka
15:00 Petr Zajíček, TopGeo Gernsbach, Do pouště za libyjským sklem
15:45 Občersvení (Wine & Cheese)
16:10 Oznámení výsledků voleb do ČNGK
16:15 Karel Breiter, Česká geologická služba, Praha, Kyselé frakcionované taveniny – nové poznatky, nové otazníky
Srdečně zveme.	P. Budil, předseda České geologické společnosti
	V.Štědrá, za Český národní geologický komitét
	M. Novák, organizátor Cyklu přednášek
 Životní jubilea od 1.2.2004 do 31.7.2004
60 let
10.2.Ing.Jiří Zavoral,CSc.				4.4.Mgr.Tomáš Rozehnal
  3.3.RNDr.Pavel Havlíček,CSc.				24.4.RNDr.Rudolf Ďuďa,CSc.
  8.3.RNDr.Jiří Lukeš,CSc.       				25.5.Doc.RNDr.Pavel Bláha,CSc.
11.3.RNDr.Miloš René,CSc.				11.6.František Janouš
65 let
  1.6.RNDr.Antonín Zeman,CSc.				5.6.RNDr.Pavel Hoppe
70 let
10.2.RNDr.Bohumil Pích,CSc.				28.5.Ing.Vladimír Karel
13.2.Zdeněk Doubek					31.5.RNDr.Pavel Ocman
18.2.RNDr.Zdeněk Lochmann,CSc.			  9.6.Mgr.Pavel Šimůnek
  2.3.RNDr.Jan Mašek,CSc.				22.6.Ing.Olga Sobotková
  3.4.Otto Plašek           				     	27.6.Doc.Ing.Jan Rybář,CSc.
10.5.RNDr.Antonín Novák				  1.7.RNDr.Jana Líbalová
19.5.RNDr.Edvín Pivec,CSc.				  6.7.RNDr. Jarmila Mitevová
19.5.RNDr.Josef Vybíral					14.7.Doc.RNDr.Vladimír Skoček,CSc.
23.5.Mgr.Emílie Bernardová				25.7.RNDr.Miloš Lang,CSc.
75 let
  3.2.Prof.RNDr.František Fediuk			1.7.Ing.RNDr.Vladimír Pelikán,DrSc.
12.5.RNDr.Miroslav Vejlupek				21.7.RNDr.Petr Kuhn,CSc.
80 let
21.2.Doc.PhDr.Stanislav Langer,CSc.			  6.3.RNDr.Zdeněk Kouřil,CSc.
81 let
24.1.Ing.Jaromír Pelz			
82 let
15.2.Prof.RNDr.Jiří Konta,CSc.				25.4.RNDr.Josef Kavka,CSc.
24.2.Prof.RNDr.Vladimír Homola,CSc.			  1.5.RNDr.Ludvík Loyda,CSc.
30.3.RNDr.Otto Fusán					  8.6.Prof.RNDr.Zdeněk Pouba,DrSc.
84 let
27.6.Jaroslav Svoboda					10.7.Doc.RNDr.Vladimír Kudělásek,CSc.
91 let
  5.5. 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.
Prosíme všechny členy, jejichž jubileum se blíží a kteří si nepřejí být mezi jubilanty uvedeni, aby tuto skutečnost oznámili včas na sekretariátu společnosti a předešli tak nežádoucím mrzutostem.	B. Čížková

 V roce 2004 vzpomeneme následující výročí:
150 let od narození Františka Bayera
100 let od narození Bedřicha Boučka, Antonína Culka, Jaroslava Kokty, Josefa Skutila a Josefa Soukupa
50 let od smrti Václava Bartuška a Františka Zvejšky
Vybráno z Naučného geologického slovníku, rok vydání 1961, dodatek “Biografie pracovníků geologických věd”.
	Z. Táborský

 Pozvánka na jarní exkurzi č. 13 zaměřenou na geologii a stratigrafii prekambria, kambria a ordoviku. Bude se konat v sobotu 15. 5. 2004. Exkurzi povedou: Doc. Dr. O. Fatka, CSc., Dr. P. Röhlich, CSc. a Z. Jakobová.
Protože exkurze se bude konat najatým autobusem, je nutná závazná přihláška. V případě většího počtu zájemců, než je kapacita autobusu, bude brán ohled na dřívější přihlášky.
Pro účastníky bude připraven tištěný průvodce za režijní cenu. Předpokládaná trasa exkurze: Dobříš – lom, Trhové Dušníky, Medalův mlýn, Čenkov, Jince, Rejkovice, Plešivec. S výjimkou Plešivce budou všechny lokality poblíž zastávky autobusu, a tak je exkurze vhodná i pro méně zdatné účastníky.	O. Fatka
Na exkurzi je nutno se předem přihlásit u RNDr. Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 251 085 227, mobil: 606 284 696, fax: 251 818 748, e-mail: taborsky@cgu.cz . Odjezd bude v sobotu 8. května 2004  (sraz v 8.15, odjezd 8,30), tradičně od Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2, Albertov 6. U autobusu bude vybírán poplatek za autobus rozpočtený na účastníky – bude-li autobus plný, poplatek bude menší. V případě většího zájmu nevylučuji odjezd dvou autobusů. Předpokládaný návrat do Prahy bude kolem 17,30 hod.	Z. Táborský
 Předběžná pozvánka na podzimní exkurzi č.14 na Kutnohorsko Tuto akci plánujeme jako exkurzi, která by se zabývala fenomeny jak geologickými, tak mineralogickými (hlavně minerály alpské parageneze). Předpokládané lokality jsou: Libodřice, Plaňany, Nová Ves, dále lokality v údolí Vrchlice v jz. okolí Kutné Hory. V rámci možností při zpáteční cestě může být přidána málo známá lokalita Barchovice (petrografické typy hornin kutnohorského krystalinika, alpská parageneze, pegmatity).	M. Fišera





Opustili nás:
† Dne 21. srpna 2003 náhle opustil českou (i československou) geofyzikální obec Prof. Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc. Narodil se v Českých Velenicích 5. července 1926, odmaturoval v Plzni a vysokoškolská studia ukončil na ČVUT v Praze. Brzy poté nastoupil řádnou aspiranturu v SSSR, kde si prohloubil znalosti v užité geofyzice a zejména pak v gravimetrii. Po návratu z aspirantského pobytu soustředil svoje úsilí na rozvoj oboru užitá geofyzika v tehdejším Československu. Prvním jeho působištěm, kde užitá geofyzika brzy zaujala významnou roli v geologicko-průzkumném procesu, byly Československé naftové doly v Hodoníně. Jeho soustředěné úsilí o rozvoj oboru vyústilo ve vznik Ústavu užité geofyziky (ÚGF) se sídlem v Brně k 1.1.1959. Hlavním cílem nově vzniklého ústavu byl rozvoj disciplin užité geofyziky a jejich co nejširší aplikace zejména v geologii, ale též v dalších příbuzných oborech včetně stavebnictví. Budování ústavu na solidních vědeckých základech a v odpovídající organizační struktuře mu od začátku pomáhali zvládat především dr. Břetislav Beránek+ (seismika), dr. Jan Mašín (geomagnetika), ing. Karel Andrejsek+ (geoelektrika), ing. Ivan Marušiak (karotáž) a ing. Jiří Šamšula+ (vývoj a výroba přístrojů). Ústav užité geofyziky měl celostátní působnost zabezpečovanou stálými pracovišti v Praze, Brně, Bratislavě a později i v Košicích, dále řadou přechodných pracovišť a terénních základen, soustředěných do území rozsáhlých projektů. Jaroslav Ibrmajer vždy usiloval a pečlivě ošetřoval dobré profesní vztahy s geologickými ústavy (ÚÚG, GÚDŚ), s geovědně zaměřenými pracovišti vysokých škol a ústavů ČSAV. V 70. letech a počátkem 80. let, která představovala vrchol rozvoje užité geofyziky v Československu, měla Geofyzika n.p. (vzniklá přeměnou Ústavu užité geofyziky v národní podnik k 1.1.1972) až 10 gravimetrických skupin, 7 seismických skupin, skupinu letecké geofyziky, minimálně 10 tzv. komplexních skupin zvládajících geoelektrické, magnetometrické, termické a radiometrické práce, velké objemy prací též zvládaly laboratoře fyzikálních vlastností hornin a dílny pro vývoj a výrobu geofyzikálních přístrojů. Československá užitá geofyzika tak mohla mít stěžejní účast v rozsáhlých projektech vyhledávání a průzkumu paliv, rud i nerud, vodních zdrojů, při zakládání významných staveb a v neposlední řadě v mnoha úkolech regionálního geologického výzkumu. Vedení Geofyziky n.p. Brno v čele s J. Ibrmajerem vždy úspěšně drželo krok se světovým vývojem oboru, ať šlo o principiálně novou a řádově citlivější měřicí techniku, o moderní terénní a zpracovatelské technologie nebo o výpočetní techniku. Jaroslav Ibrmajer stál v čele československé geofyziky téměř 32 let. Ve věku 65 let odešel do důchodu, kdy kormidlo firmy předal ing. Milanu Blížkovskému, DrSc. Ten se ho chopil velmi zodpovědně, transformoval podnik na prosperující akciovou společnost, avšak  stál v jejím čele jen 2 roky. Další kapitáni pak vedli Geofyziku a.s. jen ke dnu, což zakladatel a budovatel J. Ibrmajer mohl jen z povzdálí sledovat. Po 13 letech života v důchodu opustil naši komunitu navždy. Je příznačné, že profesionální životopis Prof. Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc splývá s bohatou kronikou československé užité geofyziky druhé poloviny dvacátého století. Jsem přesvědčen, že mnozí současní manažeři by mu jeho tvůrčí úspěchy mohli jen závidět.	I. Gnojek
† Krátce před Vánoci, 19. prosince 2003, zemřel nečekaně ve věku 78 let RNDr. Radko Tásler. Do Ústavu přišel po ukončení přírodovědecké fakulty UK v roce 1949 a pracoval zde do r. 1988, kdy odešel do důchodu, tedy plných 39 let. Ale i pak až do r. 1991 byl v ústavu zaměstnán na zkrácený pracovní úvazek. Věnoval se zejména limnickému permokarbonu, byl ale pověřován i jinými úkoly. Je autorem nebo spoluautorem více než sedmdesáti publikovaných a mnohem většího počtu nepublikovaných prací, elaborátů, zpráv a geologických map. Monograficky byly Táslerem nebo pod jeho vedením (byl řadu let vedoucím pracovníkem týmu, zabývajícího se řešením problematiky našich svrchnopaleozoických pánví) zpracovány pánve vnitrosudetská, mnichovohradišťská, podkrkonošská a manětínská. Ke zpracování a publikování výsledků Dr. Tásler přistupoval s velkou zodpovědností a pečlivostí. Jeho práce (např. nová stratigrafická schémata, korelace aj.) jsou tedy pro studované oblasti pracemi základními. Geologie byla pro Táslera téměř jedinou náplní jeho života. Byl ale také dlouholetým, dobrovolným spolupracovníkem Krkonošského národního parku, neúnavným turistou a dobrým lyžařem. Patřil nesporně k nejpřednějším, uznávaným znalcům našeho limnického permokarbonu. Jeho významné místo mezi českými geology nebude zapomenuto.	V. Prouza
† 21.prosince 2003 překvapivě a náhle opustil naší geologickou obec RNDr. Miroslav Fajst, CSc, který byl po celou dobu své vědecké i pedagogické působnosti zaměřen na regionální geologii našeho území a postupně se stal jedním z nejlepších znalců geologie Českého masivu. Jeho zasvěcenost vycházela z dobrého přehledu o publikovaných vědeckých poznatcích, ale předvším z jeho rozsáhlé osobní zkušenosti, nabyté při geologickém mapování v různých oblastech Českého masivu i Západokarpatské soustavy. Vědecky nejplodnější byly jeho výzkumy v  SV Čechách s přesahem do Polska. Ač původně specialisován v hydrogeologii, byl velmi dobře fundován i ve strukturní geologii, což mu v kombinaci s jeho bohatou erudicí ze studia sedimentárních formací i krystalinika u nás i v zahraničí  poskytlo mimořádně široký obecně geologický rozhled, tak potřebný pro úspěšnou působnost na  přírodovědecké fakultě UK. Při ní osvědčil didaktickou dedikaci především svou přesvědčivostí při předkládání učiva jako svého osobního, často i emotivně zbarveného prožitku. Co může být lepším oceněním kvality učitele regionální geologie, než obdivná studentská glosa, že “vyvezen ve spánku do kterékoliv části republiky by po probuzení rozklepl pár šutrů kolem sebe a hned by věděl, kde je.” Toto jeho hluboké zakořenění v naší geologii a neskrývaně emotivní vztah k oboru ho vybavily upřímným ekologickým cítěním ještě v době, kdy ochrana přírody obecně, ale zejména v geologii byla popelkou. Celým jeho badatelským úsilím i pedagogickou působností se jako červená nit táhne jeho vnímavost ke všem rizikům spjatým se stále škodlivějšími a agresivnějšími zásahy člověka do té, jemu tak vzácné, miliony let vytvářené rovnováhy mezi zemskou kůrou, atmosférou, hydrosférou a biosférou. Při loučení s ním v Motole ho proto provázel nejen náš vděk za to, že tak zaujatě a s plným nasazením zasvětil svůj život naší geologii, ale také dík  za ten nenahraditelný osobní svéráz a nádherné zemité člověčenství, jímž nás obdařovával, a za jeho nezištné a průzračně čisté, protože ryzí přátelství, jímž  mnohé z nás tak obohatil.	P. Čepek




 Česká geologická společnost, pobočka Brno připravila na první pololetí roku 2004 následující akce:
26. 1. 2004: Hydrotermální mineralizace brněnského masívu - První část přednášek cyklu “Geologie Brna a okolí”, na které zaznějí přednášky Mgr. D. Buriánka (Česká geologická služba, pobočka Brno), Doc. Z. Losose (Ústav geologických věd Př.F. Masarykovy univerzity, Brno) a Mgr. Z. Dolníčka (Katedra mineralogie a petrografie Př.F. Univerzity Palackého, Olomouc). Přednášky se budou konat v zasedací místnosti České geologické služby, Leitnerova 22, Brno, od 16.00 hod.
Únor-březen 2004: “Geologie Brna a okolí” - Cyklus přednášek, případně doplněných o kratší exkurze. Bližší informace o termínech konání jednotlivých přednášek, které proběhnou v zasedací místnosti České geologické služby (Leitnerova 22, Brno), budou včas dostupné na informačních tabulích před Dietrichsteinským palácem MZM, Zelný trh 8
Březen 2004: Archeologický výzkum v prostorách Jakubského kostela - Přednáška bude doplněna o poznatky z geologické stavby brněnského podzemí. Bližší informace o místu a termínech konání jednotlivých přednášek budou včas dostupné na informačních tabulích před Dietrichsteinským palácem MZM, Zelný trh 8.
i


5. 3. 2004: “Studentská geologická konference Brno 2004” - Každoroční konference pořádaná studenty Ústavu geologických věd Př.F. Masarykovy univerzity, tentokrát ve spolupráci s brněnskou pobočkou České geologické společnosti.
Duben - květen 2004: Drahé kameny korunovačních klenotů - Přednáška RNDr. Jaroslava Hyršla proběhne v prostorách Moravského zemského muzea. Bližší informace o místu a termínech konání jednotlivých přednášek budou včas dostupné na informačních tabulích před Dietrichsteinským palácem MZM, Zelný trh 8.
19. 7. - 23. 7. 2004: 2nd Workshop of the EAVP (European Association of Vertebrate Palaeontology), Brno, Czech Republic, 19-23 July 2004. Evropský workshop, který se bude konat v prostorách Moravského zemského muzea, budou pořádat pracovníci Geologicko-paleontologického oddělení Moravského zemského muzea (RNDr. R. Gregorová) ve spolupráci s brněnskou pobočkou České geologické společnosti.	M. Ivanov

 Česká geologická společnost, pobočka Příbram a Spolek Prokop-Příbram zvou na přednášku doc. RNDr. Oldřicha Fatky, CSc. (PřFUK Praha), “Exkurze do spodního paleozoika Argentiny”, která se koná dne 26. ledna 2004 od 1700 hod. v Příbrami - Březové Hory v místnosti Spolku Prokop na dole Marie. Další program: 20 let příbramské pobočky ČGS, informace o akcích. Hosté vítáni, občerstvení zajištěno!
	K. Škvor, za výbor Spolku Prokop
	J. Litochleb, za výbor ČGS Příbram

 Jarní cyklus přednášek Pražské pobočky ČGS – V době uzávěrky nebyl ještě program přednášek znám.	Z. Táborský

 Seminár “Mineralógia Západných Karpát a Českého masívu” se bude konat 25-27.5.2004 v Bratislave a Banskom Studenci. Program: 25.5.2004 prednášky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina od 9:00 do 16:30. Odchod do chaty Dinas v Banskom Studenci, večera a spoločenské posedenie. Exkurzie: 26.5.2004 - Oblast stredoslovenských neovulkanitov v okolí Banskej Štiavnice a Kremnice, 27.5.2004 - Oblast Malých Karpát v okolí Pezinka a Bratislavy s návratom do Bratislavy okolo 16 hod. Druhý cirkulár s upresnenými informáciami (vrátanie programu seminára) bude rozoslaný prihlášeným do 29.2.2004. Podrobnejšie informácie o seminári a inštrukcie pre autorov príspevkov do zborníka sa nachádzajú http://www.fns.uniba.sk/~gklg/program.doc Predbežné prihlášky do 31.1.2004 na adresu: Igor Rojkovič, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava rojkovic@fns.uniba.sk	I. Rojkovič

 Národní muzeum, Praha, mineralogicko-petrologické oddělení pořádá: Jarní cyklus přednášek, tentokrát pojatý jako doprovodná akce k významné výstavě “Voda a život”.
Přednášky se budou konat od 17 hodin v přednáškovém sále muzea.
19. ledna – RNDr. Petr Jakeš: Voda v kamenech
16. února – Alexandr Komaško: Voda a kras
15. března – RNDr. Jiří Maňour, CSc.: Voda přináší informace o ložiskách
19. dubna – RNDr. Veronika Štědrá: Zlatonosné řeky a potůčky
17. května – Mgr. Jiří Bruthans: Životodárná voda
Kontaktní adresa: Petra Burdová, Národní muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, tel.: 224497264, e-mail: petra.burdova@nm.cz	P. Burdová

 První slovenská konference o přírodních sklech a kolomorfních materiálech s názvem Prírodné sklá a ich použitie se bude konat 21-24.9.2004 ve Viničkách, okres Trebišov. Cílem konference bude setkání vědeckých a odborných pracovníků zabývajících se studiem přírodních skel a kolomorfních křemitých materiálů a informace o nových dosud nepublikovaných výsledcích. Součástí konference bude odborná exkurze zaměřená na nejvýznamnější slovenské výskyty. Zájemci o zaslání cirkuláře se mohou přihlásit na některé kontaktní adrese: Universita KF Nitra, KZA FPV, RNDr. Ján Tirpák, CSc, Doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD illasova@pobox.sk nebo RNDr Ivan Turnovec quick.cz" itu@quick.cz	I. Turnovec
 Národní muzeum – výstavy “Voda a život”. Dne 23. října 2003 byly vernisáží v Panteonu Národního muzea otevřeny výstavy projektu, jež nese název Voda a život. Stěžejní výstavní expozicí, nesoucí stejný název jako celý projekt, je výstava Voda a život. Přestavuje vodu jako geologického činitele, tvůrce životního prostředí i katalyzátora rozvoje lidské společnosti. Další dvě části jsou věnovány problematice moře a sladké vody.
Dalšími výstavami v rámci projektu “Voda a život” jsou: “Život v pravěkých mořích, jezerech a močálech” (116 originálních obrazových rekonstrukcí pravěké zvířeny od malíře Jana Sováka), “Živá voda starověkých civilizací”, “Voda a města aneb deset obrazů ze života českých středověkých a novověkých měst a voda” a “Voda viděná z nebe a povodeň 2002 v Praze (metro)”. Po skončení posledně jmenované výstavy bude na stejném místě instalována výstava nesoucí název “Utopené dědictví aneb povodeň 2002 v českých muzeích a galeriích”.  
Součástí projektu je i pestrý doprovodný program přednášek k tématice Voda a život; v plánu jsou i terénní exkurze a vycházky (např. Jaro a léto v lužním lese, Za klapotem starých mlýnů apod.), promítání filmů s mořskou tématikou a tématicky zaměřené koncerty na schodišti NM. K expozici bude vydán katalog. Výstavy potrvají do konce července 2004. Otvírací hodiny:  do konce dubna denně 9 až 17 hod., květen až září denně 10 až 18 hod.; každé první úterý v měsíci zavřeno.	M. Fišera (redakčně kráceno)

 Zasedání mezinárodní sekce GEOETIKA se bude konat již po osmé ve dnech 11. - 14. října 2005 v Příbrami. Informace: Sekretariát sympozia Hornická Příbram, pošt.schr. 41, 261 92 Příbram, tel.: 318621461; fax: 318623169; e-mail: MARCINIKOVA@DIAMO.CZ	V.Němec

 Konference u příležitosti sedmdesátin profesora Dušana Hovorky “Petrologia a jej aplikacie: súčasnost´ a perspektivy”, proběhla 16.9.2003 v Bratislavě v centru Družba zdejší Přírodovědecké fakulty UK. Připomínat nejznámějšího slovenského petrografa profesora Hovorku našim geologům i mnoha archeologům je zbytečné. K životnímu jubileu jsem mu s řadou dalších pogratuloval. Zmínit se chci o průběhu konference, jejíž tématický rozsah byl velmi zajímavý. Kromě klasické tvrdé i měkké petrologie zde referovali o své práci i petroarcheologové a co je příslibem pro další vývoj oboru i techničtí petrologové. Setkání bylo pro všechny nejen přátelské, ale i užitečné. Předneseno bylo 29 referátů, s jejichž texty se časem setkáme v bratislavských universitních aktech. Na tomto místě nelze vyjmenovat všechny referáty, nicméně neodpustím si, abych nepřipomněl alespoň některé:
Miloš Suk: Metamorfní události ve vývoji kontinentální kůry
Zdeněk Kukal: Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
Miroslava Gregerová: Technolitologie, její současnost a perspektíva
Igor Petrík: Otvorené a uzatvorené systémy v kryštalizujúcich taveninách
Ján Spišiak a Tomáš Mikuš: Akcesorické Cr-spinely zo sedimentov a magmatitov mezozoika Západných Karpát – zloženie, význam, geotektonické interpretacie
Igor Rojkovič: Zrudnenie v sedimentech jako indikátor oxidoredukčných podmienok vodnej panvy
Anna Vozárová: Zdrojové oblasti spodnotriasových sedimentov tatrika a veporika (Záp. Karpaty)
Marian Soják: Petroarcheológia na Slovensku a jej výsledky
Martin Hložek: Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopického studia malt a omítek
Ivan Turnovec: Využití petrologie v průmyslu brusiva
Daniel Pivko: Najpoužívanejšie dekoračné kamene na svete – ich geologia a petrografia 
Provést podobnou bilanci rozsahu petrologických výzkumů by mohlo být zajímavé i v Čechách.	I. Turnovec

 Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska pořádal v září 2003 celorepublikovou konferenci na téma "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách". Zúčastnilo se jí 38 účastníků z celé republiky i revíru. Konference byla organizována RNDr. Lubomírem Malým, čestným členem České geologické společnosti a členem Vlastivědného spolku R-O. Na konferenci byla proslovena celá řada velmi zajímavých přednášek. Účastníci si také prohlédli oslavanský zámecký a klášterní areál a muzejní expozice, především “Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska”. Na druhý konferenční den připravil Dr. Malý velmi pečlivě vynikající exkurzi do boskovické brázdy a lomu v Mariánském údolí v Zastávce u Brna. Připravil také bohatý podkladový materiál, který obdržel každý účastník exkurze. Konference byla zakončena prohlídkou zámku v Moravském Krumlově a velkolepé Muchovy Slovanské epopeje.
Ke konferenci byl vydán v omezeném množství Sborník, který je v případě zájmu možno zakoupit na adrese: Jarmila Plchová, tajemnice VS R-O, 664 12 - Oslavany, Na Vyhlídce 43.	J. Plchová (redakčně kráceno)

 Drahokamy z doby Karla IV v Turnovském muzeu. Expozice turnovského muzea byla letos doplněna replikou desky s krušnohorskými jaspisy, vyrobenou sběratelem Bohumilem Moravcem, a dalšími informacemi o využívání drahých kamenů za doby vlády Otce vlasti Karla IV. Došlo k tomu, shodou okolností, přesně dvacet let poté, co byly v roce 1983 po krátkém úvodním průzkumu vyhlášeny Státním ústavem památkové péče dvě zajímavé přírodní památky. Jedná se o Ciboušov a Doupňák, lokality, které patří ke světovým unikátům. Jde totiž o doly na jaspis s ametystem, těžené ve 14tém století. Odkud pocházel materiál na výzdobu Karlštejna i Pražského hradu. Celých šest set let byly tyto doly v zapomnění. Václav Hájek z Libočan ve své kronice, sepsané zhruba 200 let po vyzdobení kaplí svatého Kříže na Karlštejně a Svatého Václava na Pražském hradě, nesprávně tvrdil, že materiál byl těžen v Podkrkonoší. O objev zapomenutých drahokamových dolů se v roce 1982 zasloužil sběratel Petr Machek z Jablonce nad Nisou. Následující podrobný archeologický, geologický, mineralogický a technologický výzkum byl realizován  týmem odborníků vedeným Dr. Františkem Skřivánkem ze Státního ústavu památkové péče, který se také zasloužil o ochranu zdejších jedinečných výskytů. Tento všestranný ochránce přírody a památek slaví letos sedmdesáté narozeniny, ke kterým mu přeji hodně zdraví a spokojenosti. Ale zpět k době Karla IV, výsledkům výzkumu Krušnohorských lokalit bylo věnováno celé číslo časopisu Památky a Příroda č 10 z roku 1985, pro zájemce to je zdroj poučení, který za prostudování stojí.	I. Turnovec



 Program Přírodovědného klubu Café Barrande na 1. pololetí 2004. Adresa: Praha 3 - Žižkov, Ježkova 8, otevřeno od 14h do 21h, tel.: 737 274 351.
Setkání, autogramiády a besedy u kávy. Předpokládaný začátek všech schůzek je v 17h:
 8.1. (čtvrtek): Staré hornické písně – ukázky těch nejznámějších (účastníci dostanou noty s textem)
 22.1. (čtvrtek): RNDr Z.Vejnar DrSc: Superhluboký vrt KTB při západním okraji Českého masívu – úspěch nebo prohra německé geologie?
 12.2. (čtvrtek): Autogramiáda knížky o novoknínských zlatých dolech (moderuje RNDr. V.Štědrá, RNDr. J.Litochleb ad.)
4.3. (čtvrtek): Čeští a slovenští geologové v Maroku (1970 – 1996). Uvede doc. Dr. J.Skácel CSc (v cyklu “Naši afričtí geologové”)
1.4. (čtvrtek): Geologická poezie I (od dekadence k postmoderně)
29.4. (čtvrtek): Geologická poezie a satira II. (Oba podvečery uvedou Dr. J.Procházka, Dr. J.Maňour, Dr. K.Pošmourný ad.)
13. 5. (čtvrtek): Velvyslanec RNDr. J.Jiránek CSc: Vzpomínky na Chile a andské doly II.
26.5. (středa): Beseda o české geologické diaspoře od r. 1948 dodnes
16.6. (středa): Cesty geologie. Beseda o budoucnosti geologických věd (hovoří prof. Z.Pouba DrSc, PhD P.Jakeš CSc, Mgr Z.Venera PhD , Ing. J.Aichler CSc a d.
V Přírodovědném klubu chceme vytvořit tradici malých uměleckých výstav z děl našich kolegů a přátel výtvarníků. V první polovině roku připravujeme tyto výstavy:
Leden 2004 – Výstava “Vodové pojmy a dojmy” - akvarely Dr. T.Pačese – vernisáž ve  čtvrtek 15. ledna v 18 h
Březen 2004 – Úsměvné kresby Ing. M.Ďuriše – vernisáž v úterý 2. března v 18h
Duben 2004 –  Geologická fotografie (J.Rudolský ad.)
Květen 2004 –  Kresby MUDr. J.V.Svobody – vernisáž v úterý 4. května v 18h
Červen 2004 –  Obrazy I.Trefilové – vernisáž  v úterý 8. června v 18 h
Během druhé poloviny roku 2004 bychom rádi uspořádali i  výstavy z díla Dr. A.Absolona, akad. mal., M.Zábranské,  R.Šariče nebo další fotografické výstavy.
V květnu otevřeme také prodejní výstavu kaktusů s pomocí Pražského klubu kaktusářů, která zpříjemní prostředí zimní zahrady Přírodovědného klubu. Zveme všechny zájemce!	V.Sattran


 I neslavná výročí je třeba připomínat. 21. srpen 1968 mezi ně určitě patří. Pro geology znamenala okupace i konec právě zahájeného Mezinárodního Geologického kongresu. Chystal jsem se na jedné z neuskutečněných exkurzí prezentovat výsledky své diplomové práce prověření petrologických poměrů Březenského vrchu se svrchnokřídovými sedimenty. Ale ať se vrátím k okupaci a vzpomínání. Tanky vojsk Varšavské smlouvy v českých ulicích se ukazují na dobových fotografiích každoročně. Připomíná se i vysílání rozhlasu a televize. Zapomíná se ale na jiné symbolické jevy. Jedním bylo i Národní muzeum “oklobané od holubů” jak jsme je na fotografiích předávali zahraničním přátelům, kteří v srpnu 1968 přijeli v srpnu do Prahy na geologický kongres. Obrázek průčelí muzea které se stalo cílem střelby z ruských tanků, jsem si tehdy vyfotografoval. Stal se pro mne navždy symbolem barbarského chování i režimu, a vlastně ovlivnil i můj následující život "nepřítele socialismu".	I. Turnovec

Rudní geologie

Zmizelas jako kapka rosy
pod žhavým slunečním pohledem
A mne jsi nechala stát
vyprahlého a nic nechápajícího
plného nevyslovených vět
vedle cesty
která skončila příliš brzy.
Prohledal jsem encyklopedie
nejen v universitní knihovně.
Prsty i očima jsem projížděl
každičké heslo
Tebe jsem ale nenašel
a z toho je mi smutno.
I. Turnovec
 220 let od jedné srpnové katastrofy - V rámci katastrofických srpnových výročí jsme vzpomínali na okupaci naší republiky vojsky Varšavské smlouvy, která začala invazí 21. srpna 1968, tedy před třicetipěti lety. Dovolím si při té příležitosti připomenout i jinou katastrofu, pro změnu přírodní, ke které došlo před 220 lety a je významná nejen pro vulkanology, ale pro všechny přírodovědce. Jedná se o výbuch sopky Krakatoa v Indonézii, který způsobil explozi a zničení ostrova stejného jména a jeho okolí. Při tom se předpokládalo, že zdejší sopka je již dávno vyhaslá. Jevila se jako relikt po mohutné sopce činné před zhruba šedesátitisíci lety. 
Sopka se probouzela jen zvolna, velmi mírně aktivovat se začala v květnu 1883. Její činnost ale postupně stoupala.  27. srpna 1883 v deset hodin dopoledne vyletěl celý ostrov do povětří. Ohlušující exploze byla slyšet až v 5000 km vzdálené Austrálii. Oblak žhavých plynů, který vyrazil ze sopky spálil stovky domorodců. Ještě ve vzdálenosti 40 kilometrů od vulkánu dosahovala jeho teplota několika set stupňů celsia. Tlaková vlna se rozšířila po celé Zemi a byla zaregistrována na všech seismologických observatořích světa. Do vzduchu bylo vymrštěno asi dvacet kubických kilometrů popele a kamenů. Příbojová vlna, vyvolaná erupcí se šířila rychlostí 800 km/hod a způsobila smrt 36 417 obyvatel. Její síla vyhodila z moře na pevninu dělový člun holandského královského námořnictva do vzdálenosti tři kilometry od pobřeží a výšky deset metrů. Zaznamenána byla ve všech světových mořích. Ještě na francouzském pobřeží Atlantiku byla vysoká 30 centimetrů. Popel vymrštěný do stratosféry vyvolával celé dva roky krvavě červené světelné efekty při západu Slunce. Zpočátku si lidé mysleli, že jde o odlesky vzdálených požárů. Celé okolí ostrova se změnilo. Až v roce 1927 se zde vynořil nový sopečný kužel, který byl nazván Anak Krakatau (Anak znamená malajsky dítě). Tento nový vulkán je mírně činný dodnes.	I. Turnovec

 Mineralogické burzy:
14.2.2004 Amatérská burza minerálů 9-14 h. Pořádá Mineralogická sekce přátel Národního muzea v Praze a Základní škola Brigádníků, Praha 10 (kontakní osoba: PhDr. Michal Glykner, Dvouletky 243, 100 00 Praha 10). Místo konání: ZŠ Brigádníků 510/14, Praha 10.	M. Fišera
21.2.2004 Bratislava – 13. Medzinárodná burza minerálov a skamenelin, Kultúrné stredisko, Vajnorská 21, 9–15,30 h. INFO: Jiří Vitáloš, Šenkvická 9, Sk 902 01 Pezinok, T 00421 905 460 870, e-mail: permonik@stones.sk
28.-29.2.2004 Pražská  burza minerálů, Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 9, Praha 2, 9-18 a 9-16 h. Pořádá Geosvět, kontaktní osoba: Lubomír Thin, Londýnská 55, 120 21 Praha 2. 	M. Fišera
6.3.2004 Česká Lípa – 24. Českolipské setkání sběratelů minerálů a zkamenělin, tělocvična SOŠ Lužická 588, 7.30 – 13,30 h, INFO: Mgr. Pavel Rückl, Skalice u České Lípy 459, 471 17 Skalice Česká  T 00420 487 520 818, privat  00420 487 731 014  e-mail: szes@clnet.cz
13.3.2004 Pardubice – XXII. Mezinárodní výstava minerálů, Dům kultury Dukla, 7-15 h, INFO: Zdeněk Cejnar, V.Junkové 53,  530 03 Pardubice, T 0042 466 265 335	
27.3.2004 Brno -12.mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin,  9-16 h, Kongresové centrum Brno-Výstaviště , INFO: Oldřiška Mačalíková, Kongresové centrum Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno, Fax 543 211 221, mobil  607 928 457, e-mail: macalikova@kcbrno.cz 
3.4.2004 Ostrava - Mineralogické  setkání, Ústav Geoniky, Ostrava-Poruba, INFO: Milan Kraus, Korunní 18, 709 00 Ostrava, T – 00420 596979111
10.4.2004 Plzeň – MINERÁL INWEST, 6. Setkání - prodejní výstava minerálů, šperků, kaktusů, sukulentů a bonsají, Dům kultury INWEST, 10–17 h, INFO: Dana Kosiková nebo Jana Jandová,  DK INWEST, Americká 49  301 50 Plzeň, T 00420 378779324, 378779166, 378779224  e-mail: kosikova@dk-inwest.cz 
16.–17.4.2004 Bratislava – Medzinárodná výstava minerálov, fosílií a šperkov z  drahých kameňov spojená s predajom. Cultus – Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava,  Pá 10–19, So 9–18 h. INFO: Bratislavský mineralogický klub,  RNDr. Pavel Uher, T 00421 907 135 602, a-mail: puher@fns.uniba.sk
17.4.2004 Příbram – 33. Mezinárodní setkání přátel nerostů, kamenů, šperků a fosilií, 7-14 h, Kulturní dům Příbram, INFO: Zdena Marciníková, Sekretariát symposia HPVT, P.O.Box 41, 261 92 Příbram, tel: 318 621 461, fax 318 621 369, e-mail: marcinikova@diamo.cz 
30.4.-2.5.2004 Tišnov - XXIX. Mezinárodní expozice minerálů,  Sokolovna + gymnázium v  Tišnově, Pá 12-20 h, So 8,30-18 h, Ne 8,30-16 h, Instalace Pá 8,30-14 h., INFO: Ing. Andrej  Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 00420 549415332, T/F 549413175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz nebo: andrej.sucko@wo.cz ,  http://www.tisnov-město.cz www.tisnov-mesto.cz , www.mineral.cz/Tisnov
15.5.2004 Košice – XII. mineralogická burza, 9–16 h., areál Technickej univerzity, 9-6 h, Organizátor:  ÚPaCR fakulta Berg TU Košice, park Komenského 19, Sk 043 84 Košice INFO: Ing. Bartolomej Baláž, T 00421 556 022 930, 043 84 Košice, E-mail: bartolomej.balaz@tuke.sk
15.-16.5.2004 Karlovy Vary, Hotel Termál, INFO: J.David, TOP GEO s.r.o , Duchcovská 17, 415 01 Teplice, T 00420 417 536 357, e-mail: topgeo@quick.cz
29.-30.5.2004 Turnov – TURNOV KÁMEN. VIII. ročník prodejní výstavy drahých kamenů a minerálů, budova základní školy ve Skálově ul. 600, INFO: Zdeněk Haken, Skálova 465, T 00420 481 312766, Radek Mihule T 00420 481 311921, e-mail: CECHMISTR@seznam.cz , www.haken.cz 
12.6.2004 Jičín - Kulturní dům, Prodejní a výměnný den sběratelů nerostů, zlatníků a šperkářů 7-15 h., INFO: Josef Marks, Blata 7, 506 01 Jičín, T-00420 493 576 194
12.6.2004 Trnava – V. “Trnafský šuter”, 9–17 h. Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, Trnava, INFO: Jiří Vitáloš, Šenkvická 9, Sk 902 01 Pezinok  T 00421 905 460 870 , e-mail: permonik@stones.sk
14.–15.8.2004 Pezinok – X.” Pezinský  permoník” – Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov, S 9–19 h, N 9–17 h. Kultúrné centrum Pezinok, Holubýho 42, Pezinok, INFO: Jiří Vitáloš, Šenkvická 9, Sk 902 01 Pezinok, T 00421 905 460 870, e-mail: permonik@stones.sk	A. Sučko (není-li uvedeno jinak)

 Kde si můžete narýžovat zlato
23.-29.8.2004 World Goldpanning Championship, Revištské Podzámčie, Slovensko, http://www.zlatokopi  Richard Kaňa  slovenskabanska@bb.telecom.sk
Další zlatokopecké akce na adresách www.zlatokop.cz/CKZ/ a blaha@cgu.cz	V. Bláha

 Upozornění. Informátor je zaslán poštou pouze členům, kteří nemají e-mailovou adresu. Tento způsob volíme proto, abychom ušetřili na drahém poštovném. Kolegům, kteří si přesto 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

 V příloze posíláme složenky na úhradu členského příspěvku na rok 2004 (činí 200,-Kč, důchodci a studenti 80,-Kč). Ti, kteří nemají placeno za více let, dostávají upomínku k doplacení. Upozorňujeme na Stanovy ČGS, podle kterých by po 2 letech neplacení měli být tito vyloučeni. To bychom neradi, a tak jsme shovívaví a prosíme o včasné zaplacení. Učinit tak můžete i hotově Blance Čížkové na přednáškách konaných Českou geol.společností v Praze. Kontakt na sekretariát ČGS: B. Čížková, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8, tel.: 266 009 323, úterý a čtvrtek 9-15 hodin, Nový e-mail: ceges@centrum.cz	B. Čížková

 Uzávěrka Informátora 2/2004 bude 25.6.2004. Příspěvky zasílejte průběžně, tj. kdykoli, na adresu: RNDr. Z. Táborský, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 251 085 227, mobil: 606 284 696, fax: 251 818 748, e-mail: taborsky@cgu.cz	Z. Táborský

