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Informátor České geologické společnosti 2/2004

 “Kauza Respekt”. Dne 19. dubna 2004 vyšel v týdeníku Respekt pod názvem "Když docenti lžou", článek kritizující poměry na geologické sekci pražské Přírodovědecké fakulty, jehož podstatou byl nebývale tvrdý útok na proděkana doc. Václava Kachlíka. Protože všichni zúčastnění jsou známými členy geologické obce, a protože se článek dotýká řady citlivých aspektů akademického života, vyvolal svou značnou neobjektivností bouřlivou debatu, minimálně v pražské geologické komunitě. (Více na stránkách ČGS Z" http://www.geologickaspolecnost.cz/ ). V této situaci cítil výbor České geologické společnosti jako svou povinnost se k celé kauze vyjádřit, protože se více či méně dotýkala každého z nás v geologické obci. Pokládáme rovněž za svou povinnost Vás, členy České geologické společnosti, o všech těchto krocích informovat. Texty prohlášení a dopisu uveřejněné bezprostředně po vypuknutí kauzy jsou uvedeny níže. Navzdory k vyhrocené situaci však přeci jen věříme v její smírné řešení formou jednání."	P. Budil

 Prohlášení předsedy České geologické společnosti k článku "Když docenti lžou" v časopisu Respekt ze dne 19.4.2004.
Vzhledem ke svému do jisté míry exponovanému postavení předsedy České geologické společnosti považuji za svou osobní povinnost nemlčet v případě naprosto bezprecedentního napadení a veřejné denunciace jednoho z nejslušnějších lidí, jaké znám - Doc. RNDr. Václava Kachlíka, CSc. a veřejně se jej zastat.
Zároveň se naprosto distancuji od tónu článku i prostředků v něm použitých, které se naprosto vymykají jakýmkoli představám o vedení vědeckých a názorových sporů a jsou v příkrém rozporu s jakýmikoli zásadami vědecké etiky. 
Rád bych rovněž upozornil naši odbornou veřejnost, že jsme ve výboru společnosti iniciovali jednání o "Memorandu České geologické společnosti" k tomuto tématu, které bude brzy uveřejněno, případně o dalších krocích, které budou podniknuty.
V Praze, dne 22.4.2004	RNDr. Petr Budil, Ph.D. předseda České geologické společnosti

 Memorandum výboru České geologické společnosti ke článku "Když docenti lžou", publikovaném v Respektu 19.4. 2004.
Výbor České geologické společnosti se znepokojením a politováním sleduje vývoj situace kolem bulvárně zaměřeného článku paní Aleny Čápové "Když docenti lžou", publikovaném v časopise Respekt 19.4.2004. Tento článek se hrubě dotýká cti jednoho z našich předních geologů - Doc. RNDr. Václava Kachlíka, CSc. Tón článku i tvrzení v něm obsažená považujeme za velmi nešťastnou směsici polopravd a dezinterpretací. Článek kromě fatální neznalosti problematiky prozrazuje i touhu po odhalení senzací i za cenu hlouběji nepodložených osobních napadení.
Nepochybujeme o nutnosti objektivní diskuse o způsobech výuky, pravidlech hodnocení studentů, stejně jako udělování akademických hodností. Ty je třeba nastavit tak, aby nebyly ani příliš snadno splnitelné, ale ani příliš tvrdé, zejména k začínajícím badatelům a nestaly se tak spíše demotivujícími. Tato jednání by však měla probíhat v duchu zásad demokracie, lidské i vědecké slušnosti a etiky, k níž jsme jako představitelé inteligence tohoto státu povinováni. Jednání by měla vždy probíhat formou odborných diskusí a používání věcných argumentů, nikoli však nevybíravých osobních útoků. Přistoupení na tento styl jednáni ovšem znamená i riziko demokratického přehlasování. Věříme však, že této sebereflexe jsou schopny všechny strany sporu.
Doc. Kachlík po řadu let působil v České geologické společnosti (od roku 1994 do roku 1997 ve výboru jako hospodář a v letech 1997-2000 jako její předseda) a je i nadále jejím aktivním členem. Povinností České geologické společnosti je postavit se za každého neprávem veřejně napadeného člena. V případě Doc. Kachlíka byl navíc napaden čestný člověk, který vždy jednal podle zásad fair-play. Nařknout právě jej z nečestného jednání považujeme za absurdní. Věcnou stránku vznesených obvinění napadají dopisy předsedy habilitační komise Doc. RNDr. Petra Čepka, Dr.Sc., člena habilitační komise RNDr. Stanislava Vrány, CSc. a Prof. RNDr. Zdeňka Pertolda, CSc., uveřejněné na stránkách PřfUK www.natur.cuni.cz
Vyzýváme všechny členy České geologické společnosti, i všechny další kolegy, kteří se s tímto memorandem ztotožňují, k podpoře napadeného Doc. Václava Kachlíka nejlépe formou dopisů, adresovaných děkanovi PřfUK.
Podepsáni členové výboru:	P. Budil, O. Fatka, F. Fediuk, M. Ivanov, E. Jelínek, L. Lisá,
V Praze dne 28.5.2004	J. Litochleb,  M. Novák, F. Patočka, R. Röhlich, V. Sattran a Z. Táborský
 
 S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o nenadálém odchodu našeho váženého kolegy a přítele pana RNDr Františka Patočky, CSc. Doktor František Patočka byl dlouholetým členem České geologické společnosti a řadu let velmi fundovaně reprezentoval Akademii věd ČR i v jejím výboru. Zde jsme si vždy velmi vážili jeho moudrých názorů a rad a připomínek. Jeho nečekaný odchod nás proto všechny velmi překvapil, třebaže jsme věděli o jeho dlouhé a těžké nemoci.
Rádi bychom všem jeho blízkým i kolegům vyjádřili naši nejhlubší soustrast.
Za výbor České geologické společnosti	P. Budil, předseda
 Výsledky voleb do výboru Českého národního geologického komitétu. Na schůzi České geologické společnosti, konané na půdě PřFUK dne 20. dubna 2004, se konala volba šesti doplňujících členů Českého národního geologického komitétu. Volební komise obdržela 135 platných volebních lístků. K V. Babuškovi (GfÚ AV ČR), J. Pašavovi (ČGS Praha), A. Grmelovi (VŠB Ostrava) a J. Ulrychovi (GlÚ AV ČR), kteří zachovávají kontinuitu činnosti z minulého funkčního období, byly z dalších deseti kandidátů zvoleni či znovu zvoleni Zlatko Kvaček (PřFUK Praha), Martin Novák (ČGS Praha), Milan Novák (MU Brno), Zuzana Krejčí (ČGS Brno), Jiří Otava (ČGS Brno) a Veronika Štědrá (ČGS Praha). Následně bylo členy komitétu zvoleno i nové vedení:  předseda – Vladislav Babuška, místopředseda  - Zlatko Kvaček a tajemnice - Veronika Štědrá. Podle organizačního a jednacího řádu ČNGK budou nově zvolení členové navrženi Radě pro zahraniční styky AV ČR jakožto zřizovateli k oficiálnímu jmenování na období 2004-2007.	V. Štědrá

 Podzimní exkurze č. 14 bude za horninami a minerály do kutnohorského krystalinika. Exkurze je věnována památce docenta Dr Radima Nováčka (*21.3.1905, †13.2.1942). Kolega Milan Fišera nás provede lomem v Markovicích (amfibolity s trhlinami vyplněnými minerály alpské parageneze - křemen (křišťál), klinozoisit, epidot, chlorit, titanit, prehnit, analcim, kalcit, titanit, laumontit, natrolit, heulandit, datolit, apofylit, albit, pyrit, amfibol, amfibolový azbest, apatit, palygorskit, saponit a apatit), lomem před Vrbovým Mlýnem (rula, žula, svor, amfibolity, žilky pegmatitu - K-živec, křemen, turmalín-skoryl, biotit, apatit, i minerály alpské parageneze – anatas, křemen, chlorit, limonit, brookit, adulár, turmalín (skoryl), pyrit, fluorit, kalcit, pyrit, pyrhotín, markasit a rutil), lomem Práchovna (rula, amfibolit, pískovec, minerály alpské parageneze - sfalerit, pyrit, arsenopyrit, galenit, fluorit, křemen, anatas, brookit, kalcit, adulár, muskovit, turmalín, chlorit), lomem v Libodřicích (amfibolity, aplit, metaporfyrit, pegmatit - plagioklas, živec, křemen, turmalín, granát a epidot, i minerály alpské parageneze - křemen, prehnit, klinozoisit, apofylit, albit, kalcit, axinit, chlorit, laumontit, analcim, natrolit, datolit, pyrit, ilmenit, pyrhotín a titanit) a lomem v Barchovicích (rula, pegmatit, minerály alpské parageneze - křemen (křišťál), adulár, albit, muskovit, chlorit, titanit, ilmenit, turmalín, kalcit, pyrit, pyrhotín a arsenopyrit).
Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxově, nebo e-mailově (viz adresy na konci čísla) 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 2. října 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. Z kapacitních důvodů pojede tentokrát pouze jeden autobus, počet míst k sezení, případně k stání, bude tedy omezen, přednost budou mít dříve přihlášení. Bude rovněž přihlédnuto k okolnosti, zda se uchazeč o exkurzi v minulosti na exkurzi přihlásil a pak se bez omluvy a odhlášení nedostavil k odjezdu – při jarní exkurzi tak učinila téměř pětina všech přihlášených, což způsobilo jednak finanční ztrátu akce a později přihlášení zájemci, vedení mezi náhradníky se na exkurzi nedostali. Občerstvení sebou. Doporučuji také vypůjčit si někde ochrannou přilbu (třeba i cyklistickou), může se stát, že v některém lomu nebude z bezpečnostních důvodů povolen vstup k lomové stěně bez přilby. Předpokládaný návrat do Prahy bude kolem 17,30 hod.	Z. Táborský

 Předběžná pozvánka na jarní exkurzi č.15. Jarní exkurzi v roce 2005 nám nabídl kolega Vladimír Prouza. Přesněji řečeno, nabídl nám exkurze dvě, obě do Podkrkonoší, obě velmi zajímavé. Co s tím budeme dělat? První si vyberete sami (hlasovat můžete písemně, telefonicky, faxově i e-mailově, viz adresy na konci čísla) a druhou uskutečníme v nějakém jiném termínu.
Možnosti na trase A: Semily – slepence, Rybnice-Loukov – kontakt melafyrů se sedimenty, Vrchlabí – bitumenní lupky s fosiliemi, Hvězdův lom – melafyry, Zlámaniny u Nové Paky – arkózy, araukarity, žíla čediče, Pecha – arkózy, Břeštejn – slepence mladšího permu, Nová Paka – muzeum Klenotnice, polodrahokamy, araukarity.
Možnosti na trase B: Ratibořice (Babiččino údolí) – transgrese slepenců přes krystalinikum, hrad Červená Hora – svrchní perm, Devět křížů – lom v triasových pískovcích (nález dinosauří stopy), Náchod – slepence s materiálem z Orlických hor, Trutnov – perm, Malé Svatoňovice – vztyčené vrstvy permu a křídy.
Kolega Prouza doporučuje uskutečnit nejdříve trasu A.	Z. Táborský

 V roce 2004 uplyne 100 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých paleontologů a statigrafů – Prof. RNDr. Bedřicha Boučka, DrSc.
Při této příležitosti si vás dovolujeme pozvat na odborný seminář věnovaný této významné osobnosti české geologie, který proběhne ve středu 20. října 2004 ve velké paleont. posluchárně PřF UK Praha, Albertov 6.
Seminář bude zahájen v 8.30 Předpokládáme celodenní trvání semináře. Vítány jsou příspěvky na jakékoli geologické, paleontologické nebo stratigrafické téma. Vybrané příspěvky budou publikovány v samostatném dvojčísle časopisu Journal of the Czech Geological Society (Časopis České geologické společnosti) Volume 49, Number 3-4, témata předpokládaných přednášek zasílejte do 10. září 2004 na následující adresu: ceges@centrum.cz	P. Budil, O. Fatka

 Česká geologická společnost, pobočka Brno připravila na první pololetí roku 2004 následující akce:
Říjen 2004: Archeologický výzkum v prostorách Jakubského kostela - Přednáška bude doplněna o poznatky z geologické stavby brněnského podzemí. Bližší informace o místu a termínu konání přednášky budou rozeslány prostřednictvím e-mailu, případně poštou. Organizačně zajistí Mgr. L. Lisá.
2.12.2004: Kvartér 2004 – již tradiční setkání kvartérních pracovníků pořádané zástupci Ústavu geologických věd PřF Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou geologickou společností se uskuteční v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, Brno. Bližší informace o místu a době konání konference se včas objeví v prvním cirkuláři. Organizačně zajistí Mgr. M. Ivanov a Mgr. M. Ábelová.
Další akce jsou ještě v jednání. Kontaktní adresa: Mgr M. Ivanov, Ústav geologických věd, Kotlářská 2, 611 29, Brno, tel.: 541 129 674, e-mail: mivanov@sci.muni.cz	M. Ivanov
 První víkend v září, tzn. 4.-5.9.2004 se bude konat již 2. setkání kvartérní skupiny ČGS. Tentokrát se sejdeme na archeologickém nalezišti v Mikulčicích, téma setkání je niva-archeologie-dendrochronologie. Více informací objevíte na www.gli.cas.cz/kvarter/, všichni kteří máte zájem jste srdečně zváni.	L. Lisá

 Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost národního muzea pořádá: Podzimní cyklus přednášek z geologických věd
Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v přednáškovém sále Národního muzea a budou doprovázeny výstavkami, diapozitivy a nabídkou odborné literatury. Nedělní určovací besedy se konají 5.9., 3.10., 7.11. a 5.12.2004 od 10 hodin v přednáškovém sále muzea.
27.9.2004 – Mgr Petr Černý: Komplexní (Li-) pegmatity z jižních Čech
18.10.2004 – Mgr František Molnár: Kutnohorit, význačný český minerál
15.11.2004 – RNDr František Ruzha: Napříč USA z New Yorku do Los Angeles, přes 13 národních parků
20.12.2004 – Petra Burdová: Novinky z oboru drahých kamenů
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

Do konce srpna můžete v Národním muzeu shlédnout denně od 10.00 do 18.00 také výstavu zvětšenin barevných mikrofotografií “Obrazy v kamenech”.	Z. Táborský

 Podzimní přednášky Pražské pobočky ČGS, nebyly v době uzávěrky známy.	Z. Táborský

 Katedra biologie a ekologické výchovy Univerzity Karlovy - Pedagogické fakulty v Praze si Vás dovoluje pozvat na Kolokvium k 10. výročí obnovení činnosti katedry. Kolokvium se bude konat dne 22. září 2004 od 9,30 hod. v prostorách katedry na Pedagogické fakultě v Praze 1, M. D. Rettigové 4 a bude spojeno s obsáhlou diskuzí k činnosti katedry na téma “Didaktika geologie a didaktika biologie a příprava budoucích učitelů v těchto oborech”.
Své přihlášky, prosíme, zasílejte na adresu Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, katedra biologie a ekologické výchovy, 110 00 Praha 1, M. D. Rettigové 4, nebo na e-mail: vaclav.ziegler @ pedf.cuni.cz . Pokud dodáte své příspěvky do 30.6.2004 písemně a na disketě v RTF, budou zařazeny do sborníku, který bude k tomuto výročí vydán katedrou v rámci výzkumného záměru.	V. Ziegler

 Katedra biologie a ekologické výchovy Univerzity Karlovy - Pedagogické fakulty v Praze si Vás dovoluje pozvat na slavnostní společenské setkání k 10. výročí obnovení činnosti katedry, které se uskuteční dne 22. září 2004 od 12,30 hod. ve velké zasedací místnosti Pedagogické fakulty v suterénu budovy fakulty v Praze 1, M. D. Rettigové 4 a bude průběžně probíhat do večerních hodin. Všichni hosté jsou srdečně vítáni. 	V. Ziegler
 Dovoluji si Vás pozvat také k oslavě svého životního jubilea, které se uskuteční v odpoledních hodinách dne 22. září 2004 ve velké zasedací místnosti v suterénu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1, M. D. Rettigové 4. Jste všichni srdečně vítáni !!!	V.Ziegler

 Program Přírodovědného klubu Barrande od září do prosince 2004
Besedy a vzpomínková setkání vždy od 17.30 h:
Září: 2.9. (čtvrtek) – RNDr Zdeněk Venera a další - Úvahy o eurogeologii a ČGS na začátku 21. století
7.9. (úterý) – Klub Barrande po dvou letech své činnosti. Přípitek pro členy klubu a zahájení výstavy RNDr. Adolfa Absolona CSc
9.9. (čtvrtek) – Velvyslanec RNDr Jiří Jiránek CSc - Jižní Amerika viděna z Chile
29.9. (středa) – Dr. Radan Květ: Duše krajiny – O starých stezkách v proměnách věků
Říjen: 7. 10. (čtvrtek) – Poznatky a fotografie z Antarktidy a Arktidy (RNDr Petr Mixa, RNDr Bedřich Mlčoch, RNDr D. Nývlt, RNDr Josef Sekyra CSc)
14.10. (čtvrtek) – Vzpomínka na geofyzika Dr. Ing. Oldřicha Mazáče CSc (uvedou Dr. Ota Mann CSc, Dr Karel Šalanský CSc a Dr Ladislav Pokorný CSc)
27.10. (středa) – DrSc Tibor Buday a geologie Iráku (uvedou RNDr Jar. Tyráček CSc, RNDr  Mojmír Opletal CSc, RNDr Jaroslav Hak CSc  a Ing. Pavel Linhart)
Listopad: 4.11. (čtvrtek) - RNDr Miloš Růžička CSc a další – O geologickém partnerství v Evropské unii
11.11. (čtvrtek) - RNDr Zdeněk Vejnar DrSc - Vzpomínky při kytaře, léta s profesory Poubou a Špinarem
24.11. (středa) - RNDr Arnošt Dudek DrSc, Dr  M. Sakala a další - Poštovní známky s geologickými náměty
Prosinec: 2. a 3. 12 (čtvrtek a pátek) – Předvánoční miniburza nerostů, zkamenělin a lastur klubu Barrande. Prodej vánočních geologických  pohlednic ad.
9.12. (čtvrtek) – Setkání “afrických” geologů s besedou o výzkumech v Burkině Faso (uvedou RNDr Jan Pašava a RNDr Vladimír Sattran)
22.12. (středa) – Vánoční setkání členů a příznivců přírodovědného klubu Barrande
Výstavy v zimní zahradě Přírodovědného klubu (zahájení v 18 h)
Září - zahájení 7.9. (úterý) - RNDr Adolf Absolon CSc - Přírodovědné ilustrace
Říjen – zahájení 5.10. (úterý) - Vladimír Pechar - Jihočeská krajina
Listopad – zahájení 9.11. (úterý) - Geologické fotografie  
Prosinec - 7.12. (úterý) - Radko Šarič, Jiří Rudolský a další - Grafika a fotografie v geologii	V.Sattran
 Životní jubilea od 1.8.2004 do 31.1.2005


60 let
27.  8. Mgr.Jarmila Šmahová			               6.  1.RNDr.Danuše Procházková, DrSc.
  6.  9.RNDr.Marie Kovalová				23.  1.Pavel Tureček
22.  9.Doc.RNDr.Václav Ziegler,CSc.       			
65 let
  2.  8.RNDr.Zdeněk Gába				 22.11.RNDr.Vladimír Řezníček
18.  9.RNDr.Jan Zoubek					 19.12.Ing.Jiří Hudek,CSc.
19.11.Ing.Andrej Sučko					 26.12.Bořivoj Kramář	
70 let
 3.  8.RNDr.Radoslav Smetana				23.10.Prof.RNDr.Miloš Suk,DrSc.
11.  9.RNDr.Jaroslav Dvořák,CSc.			18.12.Otto Novák
12.10.RNDr.Helena Konrádová				  8.  1.RNDr.Zdeňka Marešová,CSc.
75 let
11.	8.RNDr.Joel Pokorný				14.12.Prof.Ing.František Čech,DrSc.
  8.  9.Doc.RNDr.František Marek,CSc. 			15.12.PhDr.Ervín Slánský
27.	9.RNDr.Václav Mátl					  2.  1.Prof.Naganne Channappa
10.10.RNDr.Jaroslav Vacek				28.  1.Doc.Ing.Vladimír Tylš,CSc.	
  2.11.RNDr.Václav Němec				29.  1.RNDr.Vladimír Prouza,CSc.
  2.12.RNDr.Václav Cílek,CSc.	  		 
80 let
14.  8.Ing.Emil Piňos					   7. 12.Doc.RNDr.Pavel Povondra,DrSc
  5.12.RNDr.Miroslav Zeman,CSc.
81 let
27.  8.RNDr.Zdeněk Vejnar,DrSc.			
82 let
  7.  8.Prof.RNDr.Jan Petránek,DrSc.
85 let
14.	8.Ing.Eva Novotná
90 let
  1.12.RNDr.Zdeněk Roth

Omlouváme se za případné chyby a nedostatky, ale veškeré tituly a data narození jsou uvedeny tak, jak byly do sekretariátu společnosti nahlášeny. Změny prosíme 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
Následujícím členům se omlouváme, že jim nemůžeme k životním jubileům blahopřát, protože v sekretariátu Společnosti nemáme jejich data narození: Prof. RNDr Jaromír Demek DrSc, RNDr Mirka Blažková, RNDr Pavel Brýda, Ing. Marie Čermáková, Ing. Jaroslav Sterzel, Mgr. Josef Chot, RNDr Jan Hamáček, RNDr František Hrouda, RNDr Zdeněk Johan, František Kabát, RNDr Jiří Kessl, Dr Břetislav Krčmář, Ivan Landa, Prof. Gordon Medaris, Ing. Vlastimil Myslil CSc, Dr Jan Němec, RNDr Marie Neužilová CSc, RNDr Vladimír Šibrava DrSc, RNDr Jiří Šíma, RNDr Marie Starobová, RNDr Jindřich Štelcl ml., Ing. David Koloušek a RNDr Petr Černý.	Z. Táborský


 Katedra zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied UKF Nitra, Slovenská gemologická spoločnosť, Archeologický ústav SAV v Nitre, Geologický ústav SAV v Bratislave a Obecný úrad Viničky si Vás dovoľujú pozvať na pracovnú konferenciu “Prírodné sklá a kremité hmoty”.
Termín konania konferencie: 15.-18.9.2004, Miesto konania: v budove Univerzity Konštantína Filozofa, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra.
Účastnícky poplatok 700,- Sk (ubytovanie a stravu si účastníci hradia z vlastných prostriedkov), exkurze 1300.- Sk (doprava, ubytovanie a spoločenské posedenie s večerou pri tokajskom víne).
Poplatky je možné platiť pri registrácií alebo na účet NBS Nitra, 30007-209162/0720, VS 285. “Prírodné sklá a kremité hmoty".
Konferencia bude príležitosťou diskutovať o genéze a využití prírodných skiel a kremenných hmôt od praveku až po súčasnosť. Pozornosť bude orientovaná najmä na nasledovné témy: vznik a charakteristika prírodných skiel a kremenných hmôt, historický význam prírodných skiel, kremenných hmôt a súčasný stav ich poznania, prírodné sklá a ich postavenie medzi šperkovými materiálmi, Viničky, významná stredoeurópska lokalita, výskytu prírodného skla - obsidiánu. Exkurzia na trase Nitra – Veľký Ďúr, Lehôtka pod Brehmi, Slanská Lutila, Viničky, Herľany a Dubník. Bližší informace: e-mail: nrautirp@savba.sk	J. Tirpák
 Kde si můžete narýžovat zlato – převzato z http://www.zlatokop.cz/CKZ/
10-22.8.2004 WORLD GOLDPANNING CHAMPIONSHIPS, Mistrovství světa 2004, Revištské Podzámčie, www.goldpanning.sk/ms2004.htm , http://www.zlatokopi ,  Richard Kaňa  slovenskabanska@bb.telecom.sk
4-5.9.2004 Italian Open Goldpanning Championship in San Nazzaro de' Burgundi (Po River), Italy, Information: Federazione Italiana Cercatori d'Oro, I-15077 Predosa (AL), Italy, http://members.cox.net/thurkettle/calendar.htm E-Mail: Luca Pasqualini: lucapasqualini@virgilio.it
25.9.2004 Zatvorenie claimov, místo zatím nestanoveno, Zlatokopi Horného Ponitria, F.Verbich, fverbich@hbp.sk
25.9.2004 Zavírání klajmů KMSZ, místo zatím nestanoveno, asi Zlaté Hory, KMSZ, Eva, Renda, kmsz@post.cz  
7-8. (možná i 9.) 1.2005, Zimní rýžování, Klínec, Z. Medek, tel. 737676480. Je to cca 600 m od zastávky Klínec proti proudu Bojovského potoka. Sraz skalních zlatokopů v pátek večer. Soutěž o nejdelší zlatinku v sobotu.
Další případné informace u V. Bláhy, 251 085 205, 776 696 639.	Z. Táborský

 V březnu 2004 schválila IUGS zavedení nové periody do základní stratigrafické tabulky. Jmenuje se Ediacaran a časovým rozpětím 600 až 542 milionů let představuje nejvyšší část neoproterozoika. Ačkoliv její název pochází až od protinožců (Ediacara Hills v Austrálii), právě ediacarské období poznamenalo vývoj Českého masivu mimořádně silně – sedimentací, vulkanizmem, plutonizmem, tektonickou dynamikou i metamorfózou.	F. Fediuk

 Data Metallogenica (DM) je detailní sbírka moderně organizovaných miniatur skutečných rud, alterací a okolních hornin (minimálně 20 vzorků na lokalitu), v současnosti vlastněná organizací AMIRA v Melbourne a umístěná v Adelaide v Jižní Austrálii. Fyzická sbírka je přístupná bezplatně veřejnosti k osobnímu studiu na místě v moderně vybavených místnostech s mikroskopy, počítači a knihovnou, a mezinárodně po internetu; internetový přístup je na předplatné.
DM se narodila v roce 1970 v Austrálii jako "příloha" ke konsultační zprávě pro společnost Seltrust a postupně rostla jako prostředek realistické specializované výuky hlavně pro explorační a státní geology a postgraduantní studenty v období kdy Petr Láznička byl profesorem na University of Manitoba (1972-1999). DM se také stala hmotnou dokumentací informací obsazených v knihách "Empirical Metallogeny",  "Breccias and Coarse Fragmentites" a "Precambrian Empirical Metallogeny" (Láznička 1985, 1988, 1993). Petr přijal "early retirement" z university v roce 1999 a přesunul se s rodinou a 15 tunami kamení, fotografií a literatury, do slunné Adelaide, kde se DM ubytovala ve speciálně upravených prostorách bývalé Australian Mineral Foundation. DM byla otevřena pro sponzory před Vánoci 1999.
Hlavní součástí DM je LITHOTHEQUE (knihovna vzorků), která spočívá z 3500 aluminiových desek (přibližně formátu A4). Každá deska, která reprezentuje rudní ložisko (nebo asociaci hornin) obsahuje 20 (někdy méně) formatizovaných geologických mini-vzorků které jsou uniformně organizovány (typické ložisko začíná s produkty oxidační zóny, pak primárních rud, alterací, bočních hornin). Legenda se stylizovaným profilem obsahuje identifikace a popisy. Materiál současně "na skladě" obsahuje informace o nějakých 3500 ložiskách většiny známých rudních typů v 70 zemích a teritoriích. Každá LITHOTHEKA má obálku s publikovanou literaturou, poznámkami, fotografiemi, diapositivy, mapami. Pravda obsažená v geologických vzorcích je "nesmrtelná", ale interpretace se mění, což vyžaduje ustavičné předělávání legend takže DM je neustále "v pohybu".
Většina tabulí LITHOTHEQUE s legendami byla elektronicky fotografována s resolucí 6 megapixelů a toto, v kompresované formě, je přístupno "on line" na website www.Datametallogenica.com. Na kvalitní obrazovce se dá vidět celkový pohled na desku s 20 vzorky (k čemuž si můžete vytisknout legendu) a každý vzorek se může vidět v ostrém detailu (asi 10 x 15 cm). Přes 1000 vzorků bylo fotografováno individuálně a zvětšenina vyplní celou obrazovku. Nedávno jsme přidali galerii terénních fotografií, barevných map a schémat darovaných industrií, výsledky nedestruktivních testů (např. PIMA), popisy, bibliografii a "links" s ostatnimi websites.
DM po příjezdu do Austrálie začala jako projekt podporovaný více než 90 důlními společnostmi, geologickými ústavy, profesionálními organizacemi; tyto zahrnují, například společnosti Rio Tinto, BHP Billiton; Codelco; geologické ústavy Austrálie, Kanady, Spojených Států, Jižní Afriky; British Museum of Natural History a jiné. DM se většinou používá s MS Powerpoint, jako součást odborných přednášek; pro výuku specialistů, pro srovnání a jako model při prospekci. Postupně přidáváme ekologické informace a už dnes enviromentálně založení pozorovatelé se mohou široce poučit z fotografií aktivních a opuštěných ložisek světa. Jelikož DM zatím nemá státní podporu, musí si na sebe vydělat prodejem předplatného. Výše předplatného záleží na "ability to contribute", takže "malý soukromý geolog" platí nějakých 60 USD ročně, velká korporace přes deset tisíc (výše předplatného a jak se stát předplatitelem se dá vyčíst z DM webpage). Kromě nových předplatitelů se snažíme získat příznivce a spolupracovníky. S díky přijmeme soubory vzorků z ložisek které ještě nemáme, fotografie, grafiky, separáty. Každý příspěvek, který se dostane na internet je opatřen jménem přispěvatele, takže je to dobrá příležitost "dostat se do světa". Veškerá spolupráce je na základě dobrovolnosti, DM je nezisková organizace, takže nemáme prostředky na nákup příspěvků.
I přes zatím krátkou existenci (34 let od začátku sběru vzorků, 4.5 let od začátku moderní organizace v Adelaide, 2 roky od prvního přenosu fotografií internetem), DM získává dobrou mezinárodní pověst protože vyplňuje mezeru mezi psaným slovem, slovními nebo numerickými databázemi a teorií na jedné straně a realitou na straně druhé. Rychle se vyvíjející technika přenosu vizuálních informací je nezbytná k úspěchu, ale ta nejlepší technika by byla k ničemu, kdyby nebylo co přenášet. Technika se rychle vyvíjí a geologické teorie také, ale geologické materiály jsou "forever".
Petr Láznička, Data Metallogenica, Adelaide 
Nabídky spolupráce a dotazy zasílejte laskavě na adresu: Peter.Laznicka@amira.com.au.	P. Láznička

 Webové stránky České geologické společnosti dostaly novou, modernější strukturu a grafickou podobu, jejichž autorem je Vojtěch Erban. Naší snahou bylo jejich maximální zpřehlednění a účelnost i co největší informační obsah. Rovněž byla optimalizována i velikost stránek a to zejména s ohledem na kolegy, kteří nemají možnost rychlého připojení k internetu a připojují se přes modem z domova. Nové webové stránky byly umístěny na nové webové adrese http://www.geologickaspolecnost.cz/ , ale ti, kteří byli zvyklí na původní umístění na stránkách Karlovy univerzity, budou z tohoto místa automaticky přesměrováni. Veškeré náměty, postřehy a doporučení adresujte na e-mailovou adresu ceges@centrum.cz.	P. Budil

Opustili nás:
† V roce 2003 zemřel ing Václav Šimánek	B. Čížková
† V tichosti, po dlouhodobé těžké nemoci zemřel v červenci roku 2003 dlouholetý pracovník ČGS p.g. Jiří Pražák. Od svého nástupu do ČGS (tehdy ÚÚG) v r. 1962 se soustředil na výzkum české křídové pánve. Věnoval se jednak biostratigrafickému výzkumu, jednak základní  geologii. Své biostratigrafické výzkumy zaměřil hlavně na řešení hranice cenoman-turon, k jejímuž stanovení využíval asociace fauny, především skupinu pectinidních mlžů. Při základním geologickém výzkumu prováděl geologické mapování v měř. 1:25 000, kdy se jako redaktor, či spoluautor, podílel na sestavení několika map v severních Čechách (listy Hřensko, Růžová, Chřibská ). Později sestavil řadu geologických map v měř. 1:50 000. V letech 1981–1989 geologicko-strukturně zhodnotil několik bilančních celků v rámci úkolu Hydrogeologická syntéza české křídové pánve, realizovaného Stavební geologií ve spolupráci s ÚÚG. J. Pražák zachránil množství dat při primární dokumentaci stovek strukturních vrtů cizích organizací. Tyto vrty i paleontologicky vykořistil a faunu zhodnotil. V letech 1972-1976 pracoval v Iráku jako terénní pracovník v geologické expedici ÚÚG  a  jako školitel iráckých geologů. V závěru svého působení v ČGS vedl několik let oddělení svrchní křídy. Výsledky svých výzkumů uložil do četných archívních zpráv. V r. 1997 odešel do důchodu a věnoval se naplno své zahrádce.	J. Valečka a S. Čech
† Po těžké nemoci odešel 4. dubna 2004 ve věku 77 let nestor křídařů – RNDr Vladimír Klein, CSc, všestranně erudovaný geolog, jak teoreticky, tak i prakticky. Od r. 1952 pracoval v ÚÚG (dnes ČGS), kde se věnoval petrologii, litofaciálnímu výzkumu, tektonice a stratigrafii křídových sedimentů a jejich geologickému mapování. Podílel se na sestavení generální geologické mapy ČSSR, byl členem autorského kolektivu Regionální geologie ČSSR. Zpracovával mnohé vrty na projektu Podloží české křídové pánve, na vyhledávacím průzkumu uranových akumulací, stejně jako na regionálním hydrogeologickém průzkumu. Vedle toho se věnoval ložiskové problematice zejména sklářských písků na Českolipsku, v Českém ráji a na Broumovsku a vápencům na Teplicku a Kutnohorsku. Pustil se do odvážného projektu vyhledávání podzemního zásobníku plynu ve Východních Čechách. Svoji bohatou mapérskou činnost pak uplatnil jako vedoucí kartografického oddělení a posléze jako hlavní redaktor geologických map ÚÚG.  Prováděl terénní revize všech dokončovaných listů map, vyznal se v problematice i jiných geologických útvarů, měl velký regionálně geologický přehled. Proto se také podílel jako člen různých oponentních, aprobačních, mezirezortních a mezinárodních komisí zabývajících se tvorbou geologických map. Také jeho posudková a konzultační činnost byla velmi bohatá. Problematice výzkumu křídových sedimentů se však neúnavně věnoval i po svém odchodu do důchodu v r. 1989 až do svých posledních sil. Vedle spolupráce na geologických mapách 1:50 000 zpracovával spolu s mladšími pracovníky ČGS pro Uranový průzkum strukturní schéma na Českolipsku a na ložisku Střeleč. Vladimír byl také velmi společenský člověk, a i přes časté nemoci byl aktivním sportovcem i v důchodovém věku.	S. Čech
† 11.4.2004 zemřel ve věku 69 let RNDr Erwin Knobloch. "V osobě doktora Knoblocha odešel jeden z nejvýznamějších fytopaleontologů dvacátého století, za kterým zůstává tolik práce, kolik by dnes vystačilo pro celý vědecký tým. My, kdo jsme jej měli tu čest znát osobně, si ho budeme navždy pamatovat jako tichého, skromného, velmi pracovitého a houževnatého člověka, který v posledních letech života statečně bojoval s těžkou chorobou. Čest jeho památce!"	P. Budil
† 2.6.2004 zemřel RNDr Jan Holubec, DrSc	B. Čížková

 Poznámka k českým ložiskům rud - Bohatství pocházející z podzemí umožnilo Čechům několikrát výrazně zasáhnout do evropského vývoje. Ať již šlo o Otakara II. - krále železného a zlatého, Karla IV. - otce vlasti, nebo císaře Rudolfa II. Zajímavé je, že doby hospodářského úpadku vždy znamenaly likvidaci hornictví. Pověst o Daliborovi je obecně známá. To že nepřáteli horníků byli husité se sice v učebnicích nezdůrazňuje, ale je tomu tak. Zavírání dolů znamenalo vždy omezení vlivu na mezinárodním poli. Zásoby nerostných surovin, jakkoli jsou nevratné a bylo jich již hodně spotřebováno, na našem území dosud jsou a nikoli malé. České rudní hornictví bylo současnou politickou reprezentací zrušeno spíš administrativně než logicky. Hrabě Kašpar Šternberk se k podobnému postupu v minulosti, vyjadřuje ve svém díle Nástin dějin českého hornictví, které vyšlo v roce 1836, takto: "Průmysl má ve světovém obchodu své těžiště, které nemůže překročit. Aby bylo možno vyrábět laciněji, musí být vynalezeny stroje, které způsobí, že lidé budou postradatelní. A právě tyto postradatelné bude nutno živit. Obdělávání polí odměňuje zemědělce při nynějších cenách obilí tak málo, že skýtá hubený zisk. Jestliže budou ceny obilí zvýšeny, nebude továrnám umožněno se pozdvihnout. Proto nezbývá než se ke vhodným dolům znovu vrátit." Díky tomu, že byl vyslyšen, došlo k výraznému rozvoji průmyslové výroby v 19.století. Je možné, že za několik let budou jeho slova znovu inspirovat naše národohospodáře.	I. Turnovec

 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 mají nebo si změní e-mailovou adresu, aby nám to oznámili. Děkujeme za pochopení. 	Z. Táborský
 Uzávěrka Informátora 1/2005 bude 15.12.2004. 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
 Kontakt na sekretariát ČGS: B. Čížková, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8, tel.: 266 009 323, úterý a čtvrtek 9-15 hodin, e-mail: ceges@centrum.cz	B. Čížková
 Ve věci vlastní řeči. Dnes používá stále více vědců (a nejen jich) angličtinu, která se prosadila jako vědecká řeč. Za svou triumfální jízdu vděčí angličtina v prvé řadě “výbojům britského impéria a dnešní globální americké hegemonii v politice a hospodářství”, ale také své “velmi jednoduché stavbě” (BABIC 2004).
Používání angličtiny jako světové řeči vede ale také k tomu, že na jejím dalším vývoji se nepodílejí už jen Angličané. Už dnes obsahují mnohé slovníky asijské, australské a jihoafrické anglické výrazy, které žádný rodilý mluvčí nechápe jako anglické (BABIC 2004). Zvláště ve vědě je často nutné převzít do angličtiny některé termíny, neboť pro ně v této řeči neexistuje vhodný výraz. Tak tomu bylo např. s geologickými termíny, jako horst, graben, steinkern aj. a mělo by to být i s termínem “geschiebe” (SCHALLREUTER 1994). Zároveň “flexibilita angličtiny oproti jiným řečem podnítila, že nasála jako houba výrazy ze 150 jazyků a to je také jedním z důvodů jejího rychlého rozšíření” (BABIC 2004).
Angličtina je sice pro rychlou komunikaci s co možná mnoha zájemci výhodná, ale podle EIBL-EIBESFELDTA (2003) “pro náročnější publikace je ve většině případů výhodnější publikovat v mateřské řeči s obsáhlým anglickým souhrnem, protože normálně je možno se v mateřské řeči jasněji a obratněji vyjádřit než v sekundárně osvojené řeči”. Také BECKER (1993) ve svém příspěvku “Proti fobii k používání němčiny ve vědeckých publikacích” říká: Dají se přece v mateřské řeči akcenty zřetelněji a odstíny jemněji vyjádřit.” Nejen z těchto důvodů budeme v Geschiebekunde aktuell a v Archiv für Geschiebekunde publikovat převážně německé články. (Právě tak jako v Grondboor en Hamer jsou všechny články v holandštině). Hlavním důvodem je, že převážná většina abonentů, kteří vlastně zajišťují existenci obou periodik, mluví německy. Skutečný vědec, neznalý němčiny, pokud bude zainteresovaný na některém článku, si už najde cestu, jak se seznámit s obsahem. Naopak se očekává od německých autorů, že se vypořádají např. s ruskými nebo čínskými publikacemi. V jaké míře vědec použije celou paletu relevantních prací v různých jazycích nebo se jednostranně omezí na anglicky psané publikace, ukazuje dobře  pohled na soupis literatury. Pokud by se usuzovalo z prací některých autorů, existuje jen anglicky psaná literatura. Ostatně s vývojem techniky je možno v bližší nebo vzdálenější budoucnosti počítat s tím, že bude možno překládat z jakékoliv řeči do jiné, sice snad ne se všemi jemnostmi mateřštiny, ale do řeči nerodilých mluvčích určitě. (Geschiebekunde aktuell, 20, 2/3, 2004)
K zajímavé a podnětné poznámce z německého geologického časopisu “Geschiebekunde aktuell” není mnoho co dodávat. Snad jen to, že problematika vztahu angličtina versus mateřská řeč není u nás méně aktuální než v Německu.	Z. Gába

 100 let přístavu, 100 let tunelu a 100 let pamětní desky. Povodeň v Praze v roce 1890, považovaná za čtvrtou největší v historii, se stala modelem pro ochranu města. Značné materiální škody a málem úplnou destrukci Karlova mostu způsobilo tehdy přes 300 vorů s 50 000 plnometry dřeva, většinou ve formě 25m dlouhých klád o průměru 60 cm. Všechny se totiž utrhly ze svých pobřežních kotvišť na jihu města. Proto na smíchovském břehu, zvaném Císařská louka, byl vybudován vorový přístav o rozměrech 105 x 1400 m (plocha 13.9 ha), což mělo postačovat pro ukotvení až 200 vorů o průměrné velikosti 130 x 6.30 m. S pracemi započala fa A. Lanna 11. října 1899 a přístav byl schopen provozu od 21. září 1901. Od tohoto data získala Císařská louka – zbytek původního břehu – svoji dnešní podobu. Dokončovací práce v okolí trvaly ještě další dva roky. Za zmínku stojí pečlivě provedený inženýrsko-geologický průzkum, pro který bylo vyhloubeno 60 sond, z části kopaných, 2 x 2 m, zasahujících 1.5 m pod hladinu.
Na protějším pravém, neregulovaném břehu končila Praha u skály památného Vyšehradu. V dobách vzepjatých národních snah se jí také říkalo skála Libušina. Dále na jih se pak rozkládala uprostřed zelinářských zahrad ves Podolí.
Pro geology je skála památná tím, že na její severní, městské straně měl rodinnou vilku (č. 44, Šemík) prof. Jan Krejčí, později právem nazvaný otcem české geologie. Současníky byl ovšem oceňován také jako politik a nadšený vlastenec, který v říšské a zemské radě pronesl přes 100 poslaneckých projevů.
Jan Krejčí na následky nachlazení ve svých 62 letech dne 1. srpna 1887 zemřel. Časopis Zlatá Praha informoval, že: “dne 1. srpna v 1 hod. skonal ve svém útulku pod Vyšehradskou skalou slavný učenec a spisovatel český” a básník Adolf Heyduk píše na Krejčího oslavnou poemu “Za Janem Krejčím”. Po 10 letech byla Krejčímu přímo do vyšehradské skály zasazena bronzová, patrně neokázalá deska a její slavnostní odhalení provedl pozdější akademik a prezident Královské české společnosti nauk, prof. Karel Vrby.
Přichází rok 1902. Tisk oznamuje, že “obec Pražská zadá stavbu nábřežní silnice z Vyšehradu do Podolí a tunelem skalou Vyšehradskou”. Stavební práce získala firma stavitele Kindla. Představovaly zbudování nábřežní zdi ze žulového kyklopského zdiva (v takovém se smí stýkat pouze tři spáry) v délce 1 km, při výšce okolo 6 m, silnice a tunelu o délce 50 m v ordovických litenských vrstvách tvořených drobami a pískovci. Všechny práce včetně okolních úprav byly skončeny ve druhém pololetí 1904, tedy před sto lety.
Při stavbě podlehla demolici Krejčího vilka a byla sňata i pamětní deska, zasazená do skály. Portály tunelu dostaly pseudohistorickou výzdobu (cimbuří, věžičky). Ve stejném pseudoslohu byla při severní straně tunelu postavena kamenná budka v podobě kapličky pro úřad výběrčího mýta (potravní daně) a asi 25 m od ní směrem k městu vilka pro rodinu výběrčího. Zcela nová a rozměrná pamětní deska Krejčího byla umístěna na spojovací zeď mezi oběma stavbami. Tato reprezentativní deska s portrétním reliéfem a girlandami upletenými ze zkamenělin – vše v masivním bronzu na mramorovém podkladu – vydržela bez poškození vandaly na svém místě téměř 90 let.
Po roce 1989 vznikla z původní vilky exkluzivní vinárna. Místo pro parkování aut se získalo posunutím celé spojovací zdi asi o 10 m východním směrem. Pamětní deska byla sňata a umístěna na zeď vinárny. Díky iniciativě nedávno zesnulého geologa Mirka Gabriela a jeho choti, akademické malířce Marii Zábranské, byla deska přemístěna na vhodnější místo, a to na vnější stranu vyšehradských hradeb, o 40 m výše. Dnes je nejkratší a nejrychlejší přístup na Vyšehrad od Rašínova nábřeží po renovovaném schodišti z ulice “Na Libušince”. Deska nahoře vítá každého, kdo toto schodiště použije. Není však původní. Jde o faksimile, masivní bronz byl nahrazen pokovenou umělou hmotou, jako ochrana před zloději kovů. Rodinnou hrobku Jana Krejčího pak nalezneme na Vyšehradském hřbitově, naproti zdáli viditelnému pomníku J.E.Purkyně.
V různé literatuře lze nalézt i odchylné údaje. Tak např. se uvádí, že Krejčího pamětní deska je z roku 1912, že její nynější podoba je renovovaná a nejde o faksimile, že je další deska zasazená do skály, že vilka výběrčího, nyní vinárna, je upravené původní Krejčího stavení a pod. Jde o drobné omyly. Při prohlídce jmenovaných objektů si také všimněme u severního portálu tunelu na opěrné zdi z kyklopského zdiva opět jakési pamětní desky se třemi románskými obloučky. Tato deska nikdy neměla s Janem Krejčím nic společného. Byl na ní nápis “Zbudovala obec Pražská v r. 1904” a byl odstraněný někdy v polovině padesátých let.
Je také zřejmé, že kromě litosférických desek mohou vykonávat značné pohyby i desky pamětní.	J. Kovářík
 Mineralogické burzy:
14.–15.8.2004 Pezinok – X.”Pezinocký  permoník” –  So 9–19h, Ne 9–17h. 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
10.–11.9.2004 Banská Štiavnica Tradičné stretnutie zberateľov minerálov, fosílií a drahých kameňov, Stredná priem. škola S. Stankovianskeho, Akademická 13, BŠ, Pa 14:00-19:00, So 9:00-17:00, pre vystavovateľov Pa 12:30, Info: Mgr. Dušan Kúšik, Veternicová 24, 841 05 Bratislava, tel. 00421 905 639954, e-mail: mineral_sk@szm.sk web: http://permonik.host.sk/
10.-12.9.2004 Praha – Sběratel 2004, 7. Mezinárodní veletrh poštovních známek, mincí, telefonních karet, minerálů a sběratelství, Výstaviště Praha 7 – Holešovice, Pá-So 10 – 18 h , Ne 10 – 16 h. INFO: PhDr. Jindřich Jirásek, 110 00 Praha 1, Opletalova 55, T 00420 224 234 274, e-mail: sberatel@ppa.cz , www.sberatel.info
18.9.2004 Příbram – 34. Mezinárodní setkání přátel nerostů, kamenů, šperků a fosilií, 7-14 h, Kulturní dům Příbram, INFO: Zdena Marciníková, P.O.Box 41, 261 92 Příbram, tel: 318 621 461, fax 318 621 369, e-mail: marcinikova@diamo.cz
25.9.2004 Olomouc – Výstavní a prodejní burza minerálů, šperků, drahých kamenů a zkamenělin, Dům armády, Výstavní sál, tř. 1.máje č.3, Olomouc, 8 – 16 h, INFO – přihlášky: RNDr. Rostislav Morávek, Vlastivědné múzeum, nám. Republiky č.5, 771 73 Olomouc T 00420 585 515 134, e-mail: moravek@vmo.cz
2.10.2004 Jablonec - 21. výměnná a prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, fosilií a léčivých kamenů,  7,30-14,00 h, v budově gymnázia U Balvanu 16, INFO: Herbert Nemetschke, Revoluční 26, 466 01 Jablonec n/N, T-00420 483 317 409
8.–9.10.2004 Bratislava – Medzinárodná výstava minerálov, fosílií a šperkov z drahých kameňov. Cultus – Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava, Pa 10–19, S 9–18h. INFO: Bratislavský mineralogický klub,  RNDr. Pavel Uher, T 00421 907 135 602, e-mail: puher@fns.uniba.sk
9.10.2004 Plzeň –  MINERÁL INWEST – 7. Setkání - prodejní výstava minerálů, šperků, kaktusů, sukulentů a bonsaji Dům kultury INWEST,10–17h., INFO: Dana Kosiková nebo Jana Jandová, DK INWEST, Americká 49, 301 50 Plzeň, T 00420 378779324, 378779166, 378779224 e-mail: kosikova@dk-inwest.cz
23.10.2004 Bratislava – Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov, Kultúrné stredisko, Vajnorská 21 Bratislava INFO: Jiří Vitáloš, Šenkvická 9, Sk 902 01 Pezinok, T 00421 905 460 870, e-mail: permonik@stones.sk
5.-7.XI.2004 Tišnov - XXIX. Podzimní mezinárodní expozice minerálů, Sokolovna + gymnázium v  Tišnově, Pá 12-20h, S 8,30-18h, N 8,30-16h, Instalace Pá  8,30-14 h. INFO: Ing. Andrej Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 00420 549 415 332, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz  nebo: andrej.sucko@wo.cz , www.mineral.cz/Tisnov 
13.11.2004  Brno -13. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin, 9-16h, Kongresové centrum Brno-Výstaviště, INFO: Oldřiška Mačalíková, Kongresové centrum Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno,  T 00420 541158634, Fax  543212298, mobil 607 928 457, e-mail: macalikova@kcbrno.cz
20.11.2004 Ostrava - Mineralogické  setkání, Ústav Geoniky, Ostrava-Poruba, INFO: Milan Kraus, Korunní 18, 709 00 Ostrava, T – 00420 596 979 111
27.11.2004 J i č í n - Kulturní dům, Prodejní a výměnný den sběratelů nerostů, zlatníků a šperkářů, 7-15h INFO: Josef Marks, Blata 7, 506 01 Jičín, T-00420 493 576 194
4.12.2004 Bratislava – XXI. Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a skamenelin, Slovenské národné muzeum, 9-16 h, INFO: Mgr. Miloš Gregor, SNM - Vajanského nabr. 2, POBox 13,  810 06 Bratislava, T 00421 593 491 03, T/F  529 66 653, e-mail: prirmuz@snm.sk 
11.12.2004 Písek - Předvánoční burza minerálů, Prácheňské muzeum v Písku, 9,00–14,00h INFO: Ing. J.Cícha, Velké nám. 114, 397 24 Písek, T 00420 382 201 111, Fax 382 211 114, e-mail: prachmuz@sky.cz	A. Sučko

 Geologie mezi rozpínáním Zeměkoule a Čechami - (upozornění na zajímavou publikaci). Občas je potřebné trochu zčeřit stojaté vody, aby došlo k jejich okysličení a oživení. Petr Rajlich to úspěšně udělal výše uvedenou publikací. Seznamuje nás s názory o postupném rozpínání Země, a uvádí slabiny momentálně oficiálně uznávané deskové tektoniky. Shrnul, a se zaujetím ve své knize prezentuje to, co v uplynulých desetiletích nastudoval, i sám vypozoroval. Osobně oceňuji i formu kterou Petr Rajlich používá. Nejde jen o suchá fakta a data. Text je doplněn citáty z prací odborných i beletrie. Oživen je i řadou jeho vlastních filozofických úvah dotýkajících se  přístupu k vědecké práci.
Mapuje vývoj názorů na základní geologické otázky, a v dalších částech pak popisuje jednotlivé jevy. Dogmatikům se mohou předkládané údaje zdát provokativní, nicméně publicitu si určitě zaslouží. Jde o představu že: 
	Zemské jádro tvoří nikoli kovy, ale led, silikáty a uhlovodíky ve vysokotlakém čtvrtém skupenství, kdy se jejich vlastnosti blíží vlastnostem kovů.

Poloměr Země není konstantní, ale stále se během jejího vývoje zvětšuje, za posledních 200 milionů let ze cca 5 000 na 6378,14 km (lze tak vysvětlit rozpad kontinentů i jejich vzájemné vzdalování).
Vznik Českého masivu byl podmíněn impaktním kráterem, který vznikl před 1,3 miliardou let a ne při pohybu litosférických desek s procesy podsouvání. 
Hlavním geologickým činitelem jsou dopady velkých kosmických těles. Jsou hlavním důvodem stlačení zemského jádra, i příčinou všech velkých změn (vzniku oceánů a života, modelace zemského povrchu i řady ložisek, možná i počátku a konce doby ledové). Vnitřní dynamika Země (hlavně její teplota), pokládaná za původce všech geologických jevů, má jen minimální vliv.
Jednotlivé jevy jsou definovány a názorně popisovány. Mnohé z toho co jsem si přečetl mne přesvědčilo, že desková tektonika a vnitřní dynamika Země nemusí jednoznačně vysvětlovat vývoj naší planety. Věřím, že čtenáři najdou v publikaci mnoho zajímavých informací a podnětů k přemýšlení. 
Kniha “Geologie mezi rozpínáním Zeměkoule a Čechami” vyšla v letošním roce (Praha 2004). Vlastním nákladem jí vydal Pavel Rajlich (vytiskl LK TISK v.o.s. Milevsko). Lze ji koupit za 180,- Kč jen v několika vybraných knihkupectvích (např. v Lipové ulici v Praze), to pokládám za její největší vadu. Nicméně lze kontaktovat autora rajlichp@volny.cz . Jde o zajímavou publikaci, kterou jsem s chutí přečetl a rád ji doporučuji. Za trochu námahy se sháněním určitě stojí.	
	I. Turnovec

