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Co bude:

Uranium Deposits: From their Genesis to their Enviromental Impacts se koná 10.-11.9.2002 v Praze. Bližší informace B. Kříbek, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 02-51085518, kribek@cgu.cz	Z. Táborský

Geological Aspects of Radon Risk Mapping se konají 20.-24.9.2002 v Praze. Bližší informace I. Barnet, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 02-51085205, barnet@cgu.cz	Z. Táborský

IX. mezinárodní konference o vltavínech, tektitech a problematice impaktového procesu se koná 23. až 26. září 2002 ve Františkových Lázních. Podrobnější informace na adrese: RNDr. Stanislav Houzar, mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, shouzar@mzm.cz a http://www.geology.cz/app/htm/moldavite.htm	Z. Táborský

Mezinárodní konference „Lux et Lapis 2002“ (Světlo a kámen) se koná ve dnech 12. až 14. října 2002 ve Valticích. Bližší informace na adrese http://www.natur.cuni.cz/~ugmnz/luxetlapis2002.html nebo Richard Přikryl
Přírodovědecká fakulta UK, 128 43 Praha 2, Albertov 6, tel.: +420-2-21952195, Fax: +420-2-21952616, E-mail: prikryl@tao.natur.cuni.cz	R. Přikryl

Pozvánka na 3. díl postgraduálního přednáškového cyklu - Česká geologická společnost si Vás dovoluje pozvat na třetí díl přednáškového postgraduálního cyklu Geologické vědy ve 3. tisíciletí. Je nazvaný „Impaktový proces – geologický fenomén?“ a věnovaný nejrůznějším aspektům impaktového procesu, od dopadu meteoritu a mechanismu produkce kráterů, přes šokovou metamorfózu a její projevy v různých hroninách a minerálech, až po vznik a povahu tektitů a vltavínů. Koná se v pondělí 11. listopadu 2002 v mineralogické posluchárně na Albertově 6 v Praze 2. 
Úvodní přednášku pronese odborník z nejpovolanějších, Prof. Christian Koeberl z univerzity ve Vídni, který se specializuje na geochemii, kosmochemii, planetologii a impaktový proces. Působil nebo působí na řadě světových institucí, včetně univerzit ve Vídni a Salzburku (Rakousko), Johannesburgu (JAR), Dartmouth College v Hanoveru (New Hampshire, USA), Lunar and Planetary Institute a NASA Johnson Space Center v Houstonu (Texas, USA). Je autorem, spoluautorem nebo editorem 8 knih, publikoval kolem 200 článků ve vědeckých časopisech a více než 250 abstraktů. (další detaily: http://www.univie.ac.at/geochemistry/koeb.html).
Program semináře:
1430	Christian Koeberl (Dept. of Geochemistry, University of Vienna): Meteorite impact craters on the Earth
1545	Roman Skála (Česká geologická služba, Praha): Šoková metamorfóza a její projevy v horninách a minerálech
1700	Stanislav Houzar (Moravské zemské muzeum, Brno): Tektity a vltavíny – svědkové kosmických katastrof
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

Podzimní cyklus přednášek Pražské pobočky ČGS - Přednášky se konají vždy v úterý od 16.30 h. v Mineralogické posluchárně geologické sekce Přírodovědecké fakulty UK na Albertově.
15.10. – P. Pruner: Paleomagnetické výzkumy v Českém masivu a Karpatech a jejich paleogeografická interpretace.
26.11. – L. Strnad: Geochronologie detritických zirkonů klastických sedimentů středního devonu Barrandienu pomocí LA ICPMS.
10.12. – F. Finger (Salzburg): Datování monazitu elektronovou mikrosondou: teorie a příklady použití (v angličtině)	D. Matějka

Podzimní 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 v těchto termínech: 16.9., 21.10., 18.11. a 16.12. Témata budou upřesněna na pozvánkách později.
Nedělní besedy pro veřejnost se konají ve dnech 8.9., 6.10., 2.11. a 1.12.2002 vždy od 10 hodin v přednáškovém sále muzea. Součástí uvedených akcí je i nabídka odborné literatury.
Kontaktní adresa: Petra Burdová, Národní muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení, Václavské náměstí 68, 115 79, Praha 1, tel.: 02-24497264, e-mail: petra.burdova@nm.cz	P. Burdová



Mezinárodní 8. pracovní seminář Kvartér 2002, který má v Brně již mnohaletou tradici, proběhne 22.11.2002 v Brně ve spojení s dvoudenním seminářem "The Gravettian on the Middle Danube" (20-21.11.2002) v Mikulově. Seminář v Mikulově bude zaměřen na období gravetienu v Podunají (Rakousko, Morava, Polsko).
	L. Kvítková

„Moravskoslezské paleozoikum 2003“ pod záštitou Katedry geologie přírodovědecké fakulty UP, Olomoucké pobočky České geologické společnosti a brněnské pobočky České geologické služby se koná dne 6.2.2003 na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Podrobnější informace od října 2002 na adresách www.upol.cz/resources/geology/katedra.html - lehotsky@prfnw.upol.cz nebo lehotsky@email.cz	J. Zapletal

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.
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

Pozvánka na exkurzi č.10. - podzim 2002. Exkurzi s názvem „30 let prvého mezinárodního stratotypu: hranice silur – devon v Barrandienu“ povede prof. I. Chlupáč spolu s F. Vackem a T. Vorlem. Bude se konat 5.10.2002. Sraz v 815 na Albertově před přírodovědeckou fakultou, odjezd v 830. Protože exkurze se bude konat najatým autobusem, je tentokrát nutná závazná přihláška. V případě většího počtu zájemců než je kapacita autobusu bude brán ohled na dřívější přihlášky. Poplatek za autobus, vypočtený podle počtu přihlášených, bude vybírán v autobuse.
Trasa exkurze: Radotínské údolí, Černá rokle u Kosoře, Budňanská skála u Karlštejna, Liteň (hrob Otomara Nováka a hrobka šlechtického rodu Daubků), Klonk u Suchomast. Zastávka na oběd bude pravděpodobně v Srbsku. Všechny lokality budou poblíž trasy a tak je exkurze vhodná i pro starší účastníky.
Úpěnlivě prosíme přihlášené účastníky exkurze, aby se na poslední chvíli neodhlašovali, aby na případně uvolněné místo bylo možno včas povolat náhradníka. Na loňské jarní exkurzi, která se konala také autobusem, se takto nepodařilo obsadit na poslední chvíli nebo bez omluvy uvolněná místa a náhradníci, kteří by se rádi exkurze zúčastnili zůstali doma. Neradi bychom přikročili k systému finančních záloh, které by při neobsazení místa v autobuse propadly. Exkurze nejsou v žádném případě pro naši Společnost ziskové, na druhé straně bychom byli neradi, kdyby byly ztrátové.
Přihlášky pouze u Z. Táborského, písemně, telefonicky, osobně či jinak - Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 02-51085227, mobil: 0606-284696, fax: 5818748, E-mail: taborsky@cgu.cz
	Z. Táborský

Předběžná pozvánka na exkurzi č.11. Jarní exkurze se bude do Prokopského údolí na téma „Silur a devon Prokopského údolí“.	Z. Táborský



V roce 2004 se připravuje v Praze konference „Asociace amerických naftových geologů“. Cílem je účast 800 – 1400 lidí, menší prezentace firem, zejména vyvíjejících programy pro práci s geofyzikálními údaji a zobrazující 3-rozměrné systémy.
Záštitu nad přípravou konference převzal ředitel České geologické služby, RNDr M. Růžička CSc, vlastní příprava probíhá v rámci ČGS. Předsedou přípravného výboru je J. Franců, dalšími členy jsou O. Krejčí, P. Müller, E. Franců a J. Hudcová (MND). V poradním výboru jsou F. Pícha (USA), W. Grün (Rakousko) a G. Tari (USA).
Tématické okruhy:
Naftové podnikání ve střední a východní Evropě.
Průzkum a těžba uhlovodíků – regionální aktivity
Nové metody a technologie průzkumu – geofyzika
Geochemie a integrované modelování vývoje pánví
Geodynamika orogenních pásem a předpolí
Sekvenční stratigrafie a depoziční systémy
Plyn a slojový metan
Konverze ropných a plynových ložisek na podzemní zásobníky plynu
Ekologické aspekty těžby a přepravy fosilních paliv	J. Franců

Životní jubilea od srpna 2002 do ledna 2003
60 let
17.  8. RNDr.Václav Štefek	20.12. Ing.Josef Gajdošík
29.  8. Ing.Petr Martinec, CSc.	  5.  1. Doc.RNDr.Pavel Kašpar, CSc.
11.10. RNDr.Karel Špaček	  9.  1. RNDr.Josef Mühldorf, CSc.
65 let
  9.  8. RNDr.Tomáš Pačes,CSc.	  5.11. RNDr.Ladislav Prokop
  8.10. Ing.Jiří Komínek, CSc.	10.11. Mgr.Věra Tišnovská
22.10. RNDr.Jaromír Ševců	14.11. RNDr.Milan Vrána
  5.11. RNDr.Milan Háber, CSc.	25.11. RNDr.Eliška Růžičková
70 let
  6.  8. RNDr.František Novák	29.11. Doc.RNDr.Zdeněk Kukal, DrSc.
  9.  8. Prof.RNDr.Libuše Smolíková,DrSc.	  6.12. Jan Hovorka
14.  8. Mgr.Drahomíra Březinová	10.12. Ing.Miroslav Led
29.10. RNDr.Ludvík Hanuš	15.12. Ing.Leo Woltár
  1.11. Prof.RNDr.Stanislav Mareš, CSc.	  6.  1. Ing.Vladimír Janský
	14.  1. RNDr.Lubomír Malý
75 let
25.  9. Ing.Vilém Štůrek	12.12. Karel Navrátil
  2.10. RNDr.Miroslav Malkovský, DrSc.	16.12. RNDr.Bedřich Žert
	31.  1. RNDr.Josef Hromec
80 let
7.8. Prof.RNDr. Jan Petránek, DrSc.	24.1. Ing.Jaromír Pelz
83 let
14.8. Ing.Eva Novotná
88 let
1.12. RNDr.Zdeněk Roth, DrSc.
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

Kde si můžete narýžovat zlato
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



Kalendář výstav a burz:
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, telefonních 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.-3.11.2002 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

Co bylo:

Česká geologická společnost uvedla druhý díl přednáškového postgraduálního cyklu Geologické vědy ve třetím tisíciletí. Byl nazvaný „Dynamika planety Země“ a věnovaný vnitřní stavbě naší planety, globální tektonice a vzniku magmat. Konal se v pátek 5. dubna 2002 v 1400 v mineralogické posluchárně PřF UK. Nabitý sál očekával přednášku Prof. Marjorie Wilsonové z univerzity v Leedsu s názvem „Magma generation in the Earth – a global geodynamic perspective“. Tato přední světová specialistka na petrogenezi vulkanických hornin (pracovala i na našich terciérních vulkanitech), šéf editorka prestižního oxfordského časopisu Journal of Petrology a autorka řady vědeckých prací, včetně známé monografie Igneous Petrogenesis, přednesla brilantní hodinový exkurz do světa magmatických hornin zejména z hlediska jejich geochemického složení s vazbou na jejich geotektonické prostředí. Pro ty, kteří ji nemohli vyslechnout, máme dobrou zprávu – celá prezentace by měla být zveřejněna v dohledné době na našich webových stránkách. Následovaly dvě přednášky prezentující geofyzikální pohled na Zemi – týkaly se stavby a složení zemského pláště z pohledu seismické anizotropie (dr. Babuška, dr. Plomerová) a pojednání o současném stavu znalostí z oblasti tepelného toku a geotermické stavby Země (dr. Čermák – všichni Geofyzikální ústav AV ČR). Tyto přednášky měly standardně dobrou úroveň, jak jsme u jejich prezentátorů zvyklí.	J. Kotková, V. Janoušek

Dne 17.5.2002 proběhla v brněnské pobočce ČGS přednáška hosta – Gabora Tariho z Venco Energy Co. v Houstonu na téma „Tektonika solných těles západoafrického pasivního okraje – nová naftová provincie“. V přednášce byl znázorněn životopis solných diapýrů od uložení vrstvy, přes zatížení nadložím, skluzové deformace na pevninském svahu, plastické tečení soli několik stovek až prvních tisíců metrů vertikálně a následně subhorizontálně až po průnik solného tělesa na mořské dno a jeho částečné rozpouštění. Příklady byly založené především na seismickém průzkumu a měly vysokou grafickou úroveň.
G. Tari podal v užším kruhu zájemců informaci o nových názorech na palinspastický vývoj alpsko panonské oblasti a odpovídal na otázky geologů z ČGS a MND Hodonín. Nejzajímavější jsou důkazy o subrecentní tektonické aktivitě v této oblasti, která je podle starších názorů již alespoň 15 mil. let v klidu.	J. Franců
Dne 20.5. se konal seminář Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, k příležitosti 80. narozenin prof. Pouby a 100. výročí narození prof. Koutka. Pořadatelem byl Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Univerzity Karlovy v Praze, spoluorganizátorem byla ČGS. Seminář byl hojně navštíven kolegy z mnoha geologických institucí v České a Slovenské republice. Po úvodních proslovech dr. Přikryla, prof. Pertolda, doc. Chovana a prof. Fojta byly předneseny obecnější příspěvky zaměřené na enviromentální problémy spojené s využíváním nerostných surovin a perspektivami nerostných surovin v ČR. Další bloky byly věnovány mineralogii a genezi ložisek, prospekci a využití nerostných surovin v minulosti, současnosti a budoucnosti. Na setkání členů české skupiny IAGOD navázal společenský večer za účasti oslavence prof. Pouby.	J. Kotková

Dne 12. února 2002 proběhl pod hlavičkou Katedry geologie a paleontologie PřF MU v Brně, České geologické služby, pobočka Brno a České geologické společnosti již tradiční seminář Moravskoslezské paleozoikum 2002. Hostování se ujala Katedra geologie a paleontologie PřF MU v Brně. Na tento seminář pořádaný na počest nedožitých sedmdesátin RNDr. Jaroslava Dvořáka, DrSc. – významného poválečného geologa a znalce Moravskoslezského paleozoika, se přihlásilo 42 autorů s celkem 24 příspěvky. Akce proběhla nade vše očekávání a již od brzkých ranních hodin se těšila velkému zájmu hojného obecenstva z řad odborné veřejnosti.
F. Jelínek, M. Geršl
 
V květnu letošního roku se konal na katedře geologie PřF UP v Olomouci seminář „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat“. Po několikaleté přestávce se tak mohla mineralogická obec znovu ve větším počtu sejít, pochlubit se výsledky své práce, vyměnit si názory, navštívit řadu velmi zajímavých mineralogických, petrologických i ložiskových lokalit a večer utužit vzájemná přátelství. S radostí jsme přivítali i početnou výpravu slovenských kolegů a kamarádů. Prezentováno bylo 21 velmi zajímavých příspěvků. Seminář i exkurze byly skvěle připraveny, za což patří organizátorům, především pak kolegovi Zimákovi naše neutuchající poděkování. 	Z. Táborský

Ve dnech 25.-26.4. 2002 proběhla na PřF MU v Brně již tradiční studentská geologická konference. Na pořádání konference se nejen finančně podílely katedra geologie a paleontologie a katedra mineralogie, petrografie a geochemie, za což hlavně vedoucím kateder patří náš vřelý dík. Tentokrát jsme přidali ještě exkurzi, sami účastnící vám jistě potvrdí, že to byla nezapomenutelná akce. Těšíme se na viděnou v příštím roce 2003.	L. Kvítková, D. Richterová, D. Buriánek.

Understanding and managing stone decay – editoři R. Přikryl, H.A.Viles. Kniha obsahuje 26 původních prací členěných do 8 tématických celků. Příspěvky byly předneseny na konferenci SWAPNET 2001 (Stone Weathering and Atmospheric Pollution NETwork), konané 7.-11.5.2001 v Prachovských skalách. SWAPNET je neformální sdružení odborníků věnujících se problematice větrání kamene v nejširších souvislostech. Její vznik byl iniciován skupinou britských geomorfologů, postupně se do aktivit zapojili geologové, restaurátoři, technologové konzervace památek, chemici. Kniha se věnuje problematice větrání kamene (v městském prostředí) i hornin (v přirozeném prostředí). Vzhledem k místu konání konference je speciální část věnována větrání hornin české křídové pánve a zejména pak Českému Švýcarsku.	R. Přikryl

VII. seminář České tektonické skupiny pořádaný ve spolupráci s Uniwersytetem Wrocławskim a Polskou Akademii Nauk – se konal ve dnech 9. – 12. května 2002 v Želaznu v Polsku, cca 40 km vých. od Náchoda. Seminář měl, jako obvykle, vysokou vědeckou i společenskou úroveň, a kromě renomovaných vědeckých pracovníků z ČR, Slovenska a Polska dostali značný prostor pro své prezentace i studenti.  Součástí setkání ČTS byly i dva exkurzní dny, před a po hlavní přednáškové části. Druhý, postkonferenční exkurzní den byl zaměřen především na problémy tektonometamorfních záznamů variské orogeneze ve východní části orlicko-kladské klenby.            	V. Janoušek

Exkurze č. 9 – jaro 2002. Jarní exkurze do Kutné Hory se zúčastnilo celkem 52 zájemců o geologii a mineralogii. Skvělá byla nejen exkurze a tištěný průvodce, pečlivě připravené kolegy Paulišem a Malcem, nádherné bylo i počasí. S ruměncem studu na tváři tak musím konstatovat, že jediným kazem byl můj pozdní příjezd na místo srazu (fakticky za to nemohu, na požádání mohu poskytnout vysvětlení). Účastníci exkurze však na mne počkali (asi proto, že jsem vezl exkurzní průvodce) celkem pokojně a tak na mém těle a duši kupodivu nepřibyly ani modřiny, ani šrámy.
Během exkurze proběhla zajímavá diskuze cože to byl vlastně „dumploch“. K tomuto tématu jsem pak dodatečně dostal milý dopis dlouholetého člena ČGS, kolegy Václava Kopečného, z něhož vyjímám: „Věděl jsem, že jsem o tom již četl, jen jsem přesně nevěděl kde. Našel jsem to v Rejstříku slov hornických v nádherném spisku Staré paměti kutnohorské, v dvaceti rudních kameních jimž horníci Handstany říkají vyobrazené a vypodobněné od Jana Kořínka, velebného kněze z Tovaryšstva Ježíšova L.P. 1675 v Praze na světlo vyšlé. Prostě Dumploch = míra horní 4 loket pražských dlouhá. Je to krásný rejstřík. V blízkosti jsou termíny jako Devalváce = umenšení věci na penězích, nebo Druzi = ruda na způsob řezaného kristalu hranatá a ještě třeba Drnová voda = která z deště pochází a skrze drn do dolu se táhne.“	Z. Táborský

Opustili nás:
† RNDr. Miroslav Laboutka, CSc. *1934 - V červen 2002. Nečekaně a velmi brzo nás navždy opustil  nezapomenutelný český hydrogeolog a organizátor mnoha významných odborných konferencí a programů Mirek Laboutka. Jeho šarm a přátelské, klidné řešení problémů bylo příznačné. Po absolvování oboru hydrogeologie a inženýrské geologie na Geologicko - geografické fakultě Karlovy univerzity v Praze, byl krátce hydrogeologem Jáchymovských dolů v Mariánských Lázních, ale již v r. 1958 přešel do  Ústředního ústavu geologického v Praze. Od r. 1969 pracoval ve Stavební geologii, Praha a jako expert byl činný v zahraničí. Nakonec vedl po mnoho let Český inspektorát lázní a zřídel při ministerstvu zdravotnictví. K jeho významným činům patří zabezpečení zásob radioaktivní termy pro Lázně Jáchymov, kde vedl na začátku šedesátých let minulého století práce, jejichž výsledkem bylo uskutečnění vrtu HG-1 v šachtě Svornost, který navrtal zdroj termy dnes známý jako pramen Běhounek. Byl jedním z hlavních organizátorů světového geologického kongresu v Praze v r. 1968. Byl u zrodu a dlouhá léta se účastnil organizování odborné skupiny hydrogeologie při Československé společnosti pro mineralogii a geologii. Bude nám všem, kdo jsme byli jeho kolegy a přáteli, velmi chybět.	T. Pačes
† 15.7.2002 zemřel ve věku 66 let ing. Zdeněk Borovec	Z. Táborský

Různé

Ze života poboček a oborových skupin.
¤ Pobočka Brno. 24.4.2002 se konalo Valné shromáždění brněnské pobočky, na kterém byl tajným hlasováním zvolen nový výbor ve složení M. Ivanov (22hlasů), J. Hruška (21), J. Franců předseda (18), R. Melichar (18), D. Buriánek (16), L. Kvítková (16) a P. Müller (15). Počet přítomných 24.
J. Otava přednesl přednášku „Geologické mapování Sahary – Libye v letech 1982 a 1983.
Podzimní přednášky v brněnské pobočce (jsou plánovány i další přednášky, ale datum a název nebyly v době uzávěrky Informátora ještě stanoveny):
9.10. J. Hruška, F. Hubatka: Georadar – nový pohled pod povrch věcí
13.11. D. Uličný: Sekvenční stratigrafický pohled na vývoj české křídové pánve.
V jednání jsou také exkurze, Hadcová step Mohelno, Moravský kras a Pavlovské vrchy.	J. Franců
¤ Koncem roku 2001 vznikl jako pracovní společenství „Kruh pro sběr a výzkum souvků v České republice“. Zatím má 9 členů z řad profesionálních geologů i amatérských sběratelů. Samozřejmě se neuzavírá dalším případným zájemcům o ledovcové souvky jak moravskoslezské, tak severočeské oblasti. Kontakt: RNDr Zdeněk Gába, Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, 787 31, Šumperk, tel.: 0649-214070, fax: 0649-214909, E-mail: ovsumperk@seznam.cz 	Z. Gába

Bylo založeno občanské sdružení Česká tektonická skupina (ČTS), jež je faktickým pokračovatelem ČTS pracující od roku 1996 jako odborná skupina ČGS. Cílem ČTS, o.s. je spojovat všechny geology se zájmem o geodynamické procesy vzniku zemské kůry v tom nejširším měřítku. Jako hlavní náplň zůstává každoroční organizace semináře a udílení cen mladým pracovníkům. Další detaily jsou k nalezení na http://portal.cgu.cz/app/cts.htm. 	V. Janoušek

Přírodovědný klub BARRANDE  („Café Barrande“) v Praze 3, Ježkova 8 zahájí svou činnost 6. září 2002. V příjemném prostředí specializovaného „obchůdku“ a „kavárničky“ chceme přispět k přátelskému setkávání přírodovědců, zvláště zájemců o geologii, geografii, vědy o vesmíru, paleontologii, mineralogii, geochemii, ekologii. Zveme též entomology a vůbec všechny absolventy přírodovědných směrů vysokých a odborných učilišť. Snahou je sblížit všechny zájemce o vědy o Zemi: jak vědce, studenty, tak i sběratele, publicisty nebo i politiky! Přijdte se podívat a přesvědčit nebo navrhnout, jak klub co nejlépe využít.
Připravujeme: 
- neformální hovory o zajímavostech přírodních věd uváděné známými přírodovědci z Přírodovědecké fakulty KU, z České geologické služby (ČGÚ), České geologické společnosti, České entomologické společnosti a dalších institucí,
- autogramiády nových knih z různých přírodovědných oborů, případně výstavy uměleckých prací s přírodovědnou tématikou,
- možnost příležitosných zájmových schůzek (výročí, oslavy, výměny přírodnin apod.) v klidném prostředí klubu, event. čítárny přírodovědných časopisů,
- prodej přírodovědeckých knih, nerostů, zkamenělin, pohlednic a d.
Kolegiální ceny nápojů a občerstvení, otvírací doba (na zkoušku): pondělí až pátek 10 – 21h, sobota 14 – 22h, v neděli zavřeno (event. otevřeno na základě dohody).
Ze stanice metra A Jiřího z Poděbrad (5 – 7 minut pěšky) Slavíkovou ulicí (pak poslední ulice vpravo) nebo ze zastávky tramvají 9 a 26 v Seifertově ul. (Husinecká) kolem Viktorky Žižkov do kopce. Ježkova ulice spojuje Bořivojovu se Slavíkovou ulicí. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! Za spol. Barrande, s.r.o.: Dr.Ing. Vladimír Sattran (jednatel).	V.Sattran

Zpráva pro ctitele přírodního kamene. Svažitou uličku "U sadu" vedle pomníku Daniela Adama z Veleslavína v Praze letos v dubnu předláždili. Neuhodnete čím - nefalšovaně pravými kostkami ordovických křemenců, proslulými "kočičími hlavami" starobylé Prahy. Jistě, taková dlažba je v zapadlých koutech města ještě sem tam zachována, ale aby se s ní pracovalo ještě v 21. století? To už je opravdu exotikum. Poznamenal jsem k dlaždičům, že mají v rukou materiál dnes už nadmíru vzácný. Nerozuměli. Byl bych jim to musel říci v jejich rodné ukrajinštině. Ale ani pak by má slova nepochopili. Geologické nostalgii totiž mohou porozumět jen geologové.	Ferry Fediuk, Geohelp Praha.

Rád vykoupím geologickou a mineralogickou literaturu, hornické památky (např. lampy), sbírku minerálů apod. ing. Petr Pauliš (Obchod s minerály), Smíškova 564, 284 01 Kutná Hora, 0606/175088, E-mail: petr.paulis@post.cz.	P. Pauliš

Upozornění na dvě opravdu vynikající knihy:
¤ Ivo Chlupáč a kol.: Geologická minulost České republiky. Kniha podává chronologický přehled o geologické minulosti našeho území od prekambria, až do geologické přítomnosti ve čtvrtohorách. Jednotlivé kapitoly obsahují obecnou charakteristiku daného období (polohu kontinentů, procesy vrásnění, stupeň vývoje fauny a flory), která je ilustrována na konkrétních oblastech v ČR, v nichž se čtenář seznámí s geologickými zajímavostmi a význačnými nálezy zkamenělin a nerostů. Text doplňují kresby geologických profilů a struktur a fotografie terénních útvarů, zkamenělin a minerálů. 430 str., 283 obr., 16 str. bar. příl., váz., cena 295.- Kč.
¤ Jiří Kovanda a spoluautoři: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Zcela ojedinělý soubor faktů a zajímavostí o neživé přírodě Prahy, sestavený našimi předními odborníky, zahrnuje kapitoly o geologii, půdních poměrech, ložiscích nerostných surovin, mineralogii, hydrogeologii, inženýrské geologii, geofyzikálních poměrech, chráněných územích i o střetech zájmů při využívání přírodních zdrojů. Stejnou měrou se toto dílo věnuje změnám reliéfu vyvolaným činností člověka, pražskému podzemí, využití nejrůznějších hornin na pražských památkách a v neposlední řadě i vývoji osídlení, změnám a růstu našeho hlavního města v průběhu času. Jsou zahrnuty rovněž údaje týkající se těžby důležitých surovin na území Prahy (např. uhlí, železných rud) či dnes již prakticky zaniklé, v minulosti však husté sítě lomů, cihelen a pískoven. Pro množství poznatků, mnohdy dosud nezveřejněných, si kniha zasluhuje pozornost jak širší odborné veřejnosti, tak i milovníků pragenzií a obdivovatelů Prahy vůbec. Její atraktivitu a informační hodnotu zvyšuje značný počet obrázků, mapek, tabulek, fotografií v textu i v barevné příloze a sedm samostatných příloh.	Z. Táborský

Omluva: Editor a spoluautor knihy „Neživá příroda Prahy a jejího okolí“ se omlouvá za nedopatření, které vzniklo tím, že dávno před vydáním knihy zesnulá autorka Z. Brunnerová ve své kapitole „Nerostné suroviny“ neuvedla svého spoluautora ing. Václava Rybaříka. Text této kapitoly na stranách 104 – 109 (Kámen) je totožný s jeho rukopisem. Děkuji za pochopení.	J. Kovanda

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	
	B. Čížková

Uzávěrka Informátora 1/2003 bude 16.12.2002. Příspěvky zasílejte průběžně, tj. kdykoli, na adresu: Z. Táborský, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel.: 02-51085227, mobil: 0606-284696, fax: 5818748, E-mail: taborsky@cgu.cz	Z. Táborský

Minule jsem vám na tomto místě představil nezodpovědného redaktora, dnes bych chtěl Informátor oživit fotografií naší milé a oblíbené předsedkyně. Snad mě za to nezabije.
Kolegům, kteří dostávají Informátor elektronovou poštou bude fotografie zaslána pouze na vyžádání, zásilka s fotografií má o 300kB víc.
Všem kolegyním a kolegům přeji hezký a úspěšný podzim, s předstihem Veselé Vánoce a do Nového roku 2003 hodně zdraví a pohody. 	Z. Táborský


