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 Valné shromáždění ČGS se bude konat v úterý 11.11.2003 od 16.30 v mineralogické posluchárně UK na Albertově. Na programu bude přednáška Dr. Martina Ivanova „Současné trendy v evolučních teoriích", zpráva o činnosti a volba nového výboru České geologické společnosti.
Letos se poprvé bude volit kombinovaným způsobem, přímo, nebo korespondenčně. Poštou obdržíte hlasovací lístek s razítkem a seznamem kandidujících, ze kterých vyberete a zaškrtnete maximálně 11 kandidátů. Hlasovací lístek můžete odevzdat buď osobně na Valném shromáždění, nebo zaslat poštou na adresu sekretariátu ČGS. Obálky označené na zadní straně nápisem „volby“ budou otevřeny až na Valném shromáždění členy volební komise. Volební lístky doručené do sekretariátu ČGS po konání Valného shromáždění nebudou platné – nebude tedy rozhodovat datum na poštovním razítku, proto je třeba, abyste je odeslali s dostatečným předstihem. 	Z. Táborský

 Přednáškový postgraduální cyklus Geologické vědy ve 3. tisíciletí.
Cyklus bude pokračovat přednáškami:
doc. O. Fatka CSc - Základní principy paleoekologických a paleogeografických rekonstrukcí paleozoika
doc. Z. Roček CSc - Evoluce obratlovců: dedukce z paleontologického záznamu.
Konat se bude v Praze na Přírodovědecké fakultě v pátek 7. listopadu 2003, od 14.00 hodin.	J. Frýda

 Na 4. Stálém Českém a Slovenském paleontologickém semináři (dále SČaSPS) dne 17. června 2003 v Ostravě jsme ukončili debatu probíhající prostřednictvím elektronických médií a týkající se možného založení oborové skupiny paleontologie v rámci České geologické společnosti. Přítomní paleontologové (cca 50) přijali následující stanovisko. Účastníci 4. SČaSPS souhlasí se založením oborové skupiny paleontologie České geologické společnosti. Smyslem tohoto kroku je institucionální ukotvení práce paleontologické komunity České republiky, které doplní dosavadní formy činnosti.
Oborová skupina paleontologie bude sdružovat členy ČGS a bude spolupracovat s otevřeným a nezávislým SČaSPS jako fórem všech zájemců z České a Slovenské republiky,  popř. dalších zemí. Organizační grémium oborové skupiny paleontologie tvoří do příštího semináře v roce 2004 kolegové Rostislav Brzobohatý (PřF MU Brno – vedoucí), Petr Budil (Česká geol. služba Praha), Jindřich Hladil (GÚ ČAV Praha), Martin Ivanov (MZM Brno – vedoucí PaleoContu), Jaroslav Marek ( PřF UK Praha), Zdeněk Vašíček (VŠB-TU Ostrava). R. Brzobohatý předloží během července tr. jmenovaným kolegům návrh koncepce práce OSP a po jejich připomínkách a úpravách prostřednictvím PaleoContu i všem ostatním paleontologům. Tento formalizovaný dokument pak obdrží výbor České geologické společnosti jako statut oborové skupiny paleontologie.	
	R. Brzobohatý

 Pozvánka na podzimní exkurzi č. 13 do Bozkovských jeskyní v železnobrodském krystaliniku. První zastávka bude v Turnově, městě drahokamů. Zde navštívíme expozici Muzea Českého ráje, věnovanou kamenářství a drahokamům zdejší oblasti i sběrům pocházejících z průzkumných akcí ÚÚG a Geoindustrie. Pokračovat budeme přes vrch Kozákov. Zde se zastavíme, abychom v případě hezkého počasí zkontrolovali pražský Petřín a další pamětihodnosti širšího okolí z místní rozhledny. Vlastní bájný kopec s drahocenným kamením, které bylo dražší než pasoucí se zde dobytek, jak uvádí Arheniova mapa ze 17. století, si tentokrát prohlédnout nestihneme. Přes bývalé okresní město Semily, kde možná v rychlosti něco pojíme, nerozhodne li osazenstvo demokraticky jinak (třeba bude hlad už v Turnově), projedeme do Bozkova. Zde si prohlédneme jeskyně zajímavé z několika důvodů: 1) jsou vytvořeny v dolomitové čočce a v oblasti, kde v padesátých letech jeskyně nikdo neočekával; 2) při průzkumných pracích bylo s úspěchem poprvé použito geofyziky; 3) jsou zde podzemní jezera; 4) kromě chudé krápníkové výzdoby a aragonitu, který asi nezahlédneme, jsou zde velmi výrazné silicitické vyvětraliny tvořící zajímavou modelaci stěn; 5) otevřenou je otázka stáří zdejšího krasovění, která může být výrazně starší než původně předpokládaný pleistocén. O všem si budeme moci v jeskyních v klidu popovídat. Po prohlídce vyrazíme buď  nejkratší cestou ku Praze (opět přes Turnov), nebo vyjde-li nám chvíle, zastavíme se ještě kratičce u Trosek. Všechny zájemce zvu a budu se těšit na bohatou účast.	I. Turnovec

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 20. září 2003  (sraz v 8.00, odjezd 8,20), 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, případně autobusu a mikrobusu. Předpokládaný návrat do Prahy bude kolem 18 hod. K exkurzi je připraven za režijní cenu tištěný průvodce.
	Z. Táborský

 Předběžná pozvánka na jarní exkurzi č.14 do proterozoika a kambria mezi Dobříší, Příbramí a Jincemi. Exkurzi povede Oldřich Fatka a uskuteční se autobusem, pravděpodobně v květnu 2004.	Z. Táborský
 Jak jsme vás již informovali, Česká a Slovenská geologická společnost spolupořádaly mezinárodní konferenci, pro niž se ujal zkrácený název No Frontiers. Ta proběhla mezi 28. květnem a 1. červnem v Blansku-Češkovicích. Mottem tohoto setkání byla přítomnost variských prvků také v mladších terénech jako jsou Západní Karpaty – což znamená, že porozumění variského orogenu není omezeno státními hranicemi. To na příkladu České a Slovenské republiky symbolizovalo i logo – přemostění v barvách trikolóry – a místo konání na pomezí Českého masivu a Západních Karpat. Ani rok 2003 nebyl vybrán náhodně – kromě toho, že byla rozdělena ČSFR, se v roce 1993 konal poslední sjezd ČSMG (v Brně). Za naším počinem byla snaha oživit tradici takovýchto sjezdů – ovšem zvolili jsme omezenější škálu témat a více mezinárodní charakter, což podle nás doba vyžaduje. K naší spokojenosti se naše výzva k setkání na téma Geology without Frontiers: Magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides setkala se širokým ohlasem – přijela téměř stovka odborníků z mnoha evropských zemí i ze zámoří. Důležité pro nás je, že tato akce zaujala české geology a studenty (přes pětinu účastníků) a že přijela desítka kolegů ze Slovenska. Podobně vysokou účast měli také němečtí, rakouští a zejména polští kolegové. Své příspěvky prezentovali také odborníci z Itálie, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Portugalska, Španělska, Francie a Švédska. Pětice účastníků dokonce vážila cestu až z USA a Kanady. Během dvou dnů proběhly přednášky v pěti sekcích, zaměřených na procesy zaznamenané variskými magmatickými a metamorfovanými horninami, na geochronologii a akcesorické minerály a na před-křídovou tektoniku. Program byl nabitý vzhledem k množství přihlášených příspěvků i proto, že nebyly žádné paralelní sekce. Nicméně tento přístup se  osvědčil a kromě zajímavých prezentací jsme byli svědky a účastníky mnoha zajímavých a zanícených diskusí. Proto a pro možnost neoficiálně diskutovat s kolegy z domova i zahraničí během přestávek i společenských akcí se takovéto akce konají. Vyjádření mnohých účastníků nasvědčuje tomu, že konference No Frontiers tento účel splnila. Po zasedání připravil brněnský tým celodenní exkurzi, o kterou byl velký zájem. Postupovali jsme po ideovém profilu napříč variskými příkrovy na východním okraji Českého masivu, tzn. odspoda nahoru od brunovistulika (devonské vápence v jeho obalu) přes moravikum (bítešská ortorula s amfibolity) po lugodanubikum (vysokotlaké granulity, plášťové horniny, durbachity). Druhá půldenní exkurze vedla do rhenohercynika (karbonské slepence). Exkurzi a celou konferenci jsme zakončili v moravském sklípku.
Ti, které zajímá odborná náplň konference, mají možnost pročíst si abstrakta vydaná v čísle časopisu Journal of the Czech Geological Society 1⁄2, 2003. K příležitosti konference jsme také vydali exkurzního průvodce. Na základě nabídky časopisu Lithos shromažďují hostující editoři J.Kotková, I.Petrík a U.Schaltegger články k otištění ve zvláštním čísle tohoto časopisu jako Proceedings z konference – ta by měla vyjít do konce příštího roku. Za úspěchem konference stojí podpora a pomoc mnoha lidí a institucí, zejména Přírodovědecké fakulty MU v Brně, České geologické službě v Praze a její brněnské pobočce. Konferenci také podpořili Geologický ústav D.Štůra, Geologický ústav SAV v Bratislavě a Universita Karlova v Praze. O hladký průběh konference a dobrou atmosféru se velmi zasloužili studenti z Ústavu geologických věd v Brně, kterým zejména patří náš dík.	
	J.  Kotková

 45. Forum pro nerudy. Je třeba vyslovit poděkování slovenským geologům z regionálního centra ŠGÚDŠ v Košicích za pečlivou přípravu a realizaci 45. Fora pro nerudy ve dnech 4. a 5. června 2003. Vedra, nutně spojená s žízní, neodradila přes 50 účastníků od dvoudenní exkurze po východoslovenských vulkanitech, produktech jejich přeměny, včetně historicky významných nalezištích drahého opálu, dalších mineralogických lokalitách, ložiscích nerostných surovin, některých historických památkách a sklepích tokajského vína. Zvláštního ocenění zasluhuje podrobně zpracovaný průvodce o 85 stranách. Ještě jednou díky!	J. Kovářík

 V dňoch 28.–30.5.2003 usporiadali pracovníci katedry geológie PřF UP v Olomouci pod vedením Doc. RNDr. J. Zimáka seminár „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2003“ spojeného s exkurziou. Seminár a hlavne exkurzia úzko naväzovala na minuloročné stretnutie, konané v tejto oblasti. Na tohoročnom seminári sa však zúčastnilo, žiaľ, len 18 vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z Českej republiky a Slovenska.
Počas prvého dňa seminára odznelo 10 odborných referátov. Referujúci sa venovali problematike mineralógie a mineralizácie viacerých ložísk nerastných surovín (Cu, Mn, U, Sn, Au-Ag, Ba),  pegmatitov (Nb-Ta) a bázických hornín (Cr) Českého masivu a Zapadných Karpát. Príspevky sú publikované v zborníku referátov (68 strán). Súčasťou seminára bola veľmi zaujímavá a doplňujúca  dvojdňová exkurzia po jednej z geologicky najzaujímavejších oblastí Českého masívu - mineralogických, petrografických a ložiskovo–geologických, prevažne už historických lokalít v okolí Zlatých Hor, Jeseníka, Žulovej a Javorníka. Podrobné opisy  najvýznamnejších navštívených lokalít sú publikované v  samostatnom zborníku „Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor“ (64 strán). V mene účastníkov seminára si dovoľujem poďakovať ich organizátorom, predovšetkým Doc. RNDr.Jiřímu Zimákovi CSc., ako aj manželom RNDr. Viere a RNDr. Josefovi Večerovcom z Jeseníka za odborne aj spoločensky dobre pripravený a uskutočnený seminár, predovšetkým však za exkurziu a príjemné spoločné posedenia a diskusie. Dúfame, že tradícia odborných stretnutí česko–slovenských mineralógov, petrografov, geochemikov  a ložiskárov bude i naďalej pokračovať.	M. Háber


 Životní jubilea od 1.8.2003 do 31.1.2004
60 let
26.  9. Mgr.Ludmila Alexejeva			               9.11.RNDr.Marie Adamová,CSc.
  8.10.RNDr.František Ryšavý				15.12.Doc.RNDr.Emil Jelínek, CSc.
       							31.12.RNDr.Jan Hráček
65 let
  5.  8.RNDr.Jan Král					  3.11.RNDr.Vladimír Rudajev,DrSc.
27.  8.RNDr.Miloš Růžička, CSc.				26.11.Ing.Pavel Fantyš
16.10.RNDr.Jan Marek,CSc.				12.  1.Prof.RNDr.Jan Zapletal.CSc.
31.10.Ing.Jiskra Hrubanová 
70 let
12.  9.Ing.Otakar Adámek				14.11.RNDr.Milena Hazdrová,CSc.
25.  9.Ing.Václav Plasgura				23.11.Ing.Bohumil Kuba
  1.10.RNDr.František Marek				22.12.Prof.RNDr.Zdeněk Pertold,CSc.
  6.10.Mgr. Jaroslav Florík				23.12.RNDr.František Skřivánek
  5.11.RNDr.Karel Šalanský,CSc.			  3.  1.RNDr.Vlastimil Holub,CSc.
13.11.RNDr.Jindra Fatková, CSc.			26.  1.Ing.Stanislav Prokeš,CSc.
75 let
23.  8.RNDr.Olga Nekvasilová,CSc.			19.11.Ing.Tomáš Jarchovský
  7.  9.Doc.RNDr.Jan Hus Bernard,CSc.			  6.12.Prof.Ing.Miloslav Dopita,CSc.
18.10.Prof.RNDr.Blanka Pacltová,CSc.		      	15.12.Ing.Václav Šimánek,CSc.
14.11.Prof.RNDr.Josef Staněk,CSc.   			28.12.Ing.Vladimír Škvor,CSc.
80 let
27. 8.RNDr.Zdeněk Vejnar,DrSc.			 1.11.Ing.Jiří Hanzlík,CSc.
81 let
  7. 8. Prof.RNDr.Jan Petránek,DrSc.
84 let
14. 8.Ing.Eva Novotná
89 let
  1.12.RNDr.Zdeněk Roth,DrSc.

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

 Muzeum Českého krasu (Husovo náměstí 87) v Berouně srdečně zve na prohlídku výstavy „Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí“. Výstava potrvá do 23. listopadu 2003. Otevřeno denně kromě pondělí 9.00-12.00 a 12.30-16.45, v neděli a ve svátky 10.00-12.00 a 12.30-16.45.	Z. Táborský

 Národní muzeum, Praha, mineralogicko-petrologické oddělení pořádá:
Podzimní cyklus přednášek z geologických věd v roce 2003. Přednášky se budou konat vždy v pondělí od 17 hodin v přednáškovém sále muzea:
15. září - RNDr. Radek Hanus: Drahé kovy a kameny na Jiřetínsku
20. října – RNDr. Vladimír Šrein, CSc.: Stříbro a Čechy okolo roku 1000
Tento cyklus plynule přejde v zimní až jarní, aby tak dokreslil velký projekt „VODA a ŽIVOT“
18. listopadu (mimořádně úterý) – RNDr. Ján Zákopčaník: Voda v atmosféře
15. prosince – RNDr. Bořivoj Záruba, CSc.: Moře a pouště
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
Jubilejní 30. výstavu nerostů spojenou s výměnou a prodejem pořádá min.-petr. odd. a jeho nadační fond spolu s min. sekcí Společnosti Národního muzea:
18. – 19. října 2003 (pro veřejnost v sobotu od 11 do 17 hodin, v neděli od 9 do 15  hodin) v Menze VŠE v Italské ulici v Praze 3 – Žižkov.
Nedělní určovací besedy pro veřejnost se konají ve dnech 7.9., 5.10., 2.11., 7.12., a po Novém roce pak 4.1., 1.2., 7.3., 4.4., 2.5., a  6.6. 2004 vždy v 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.: 224497264, e-mail: petra.burdova@nm.cz	P. Burdová
 Akce brněnské pobočky chystané na druhé pololetí r. 2003:
listopad / prosinec 2003: „Geologie Brna a okolí“ nebo „Nové poznatky z geologie okolí Brna“ Brněnská pobočka České geologické společnosti ve spolupráci s brněnskou pobočkou České geologické služby chystá cyklus několika přednášek, který bude dle možností doplněn krátkou exkurzí. Organizátoři: RNDr. P. Müller, RNDr. J. Otava
listopad / prosinec 2003: „Kvartér 2003“ Mezinárodní 8. pracovní seminář „Kvartér 2003“, který má v Brně již mnohaletou tradici, proběhne tentokrát zřejmě v prostorách Moravského zemského muzea v Brně. Organizátoři: Mgr. Martin Ivanov
říjen/listopad 2003: Postgraduální kurz mikroskopie akcesorických minerálů (předběžně, možný termín konání bude upřesněn)
únor 2004: „Moravskoslezské paleozoikum 2003“ (předběžně)	M. Ivanov

 Podzimní 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 Banskej Štiavnici. Exkurzia: Malé Karpaty, Stredoslovenské neovulkanity. 1. cirkulár: do 31.12.2003. Informácie: @fns.uniba.sk" rojkovic@fns.uniba.sk	I. Rojkovič

 Program Přírodovědného klubu Café Barrande na 2. pololetí 2003. Adresa: Praha 3 - Žižkov, Ježkova 8, otevřeno od 14h do 21h, tel.: 737 274 351.
Přátelská posezení a rozhovor s autory:
15.10.2003: RNDr Eliška Růžičková CSc, RNDr Miloš Růžička CSc et al.: Kvartérní klastické sedimenty České republiky
19.11.2003: Ukázky drobných publikací České geologické služby (průvodce, mapy aj.).
Autoři budou ve jmenované středy od 16h do 18h podepisovat a debatovat o svých dílech, která budou také v menším množství k prodeji přímo v klubu.
Dále Vás zveme na vzpomínkové podvečery u kávy:
V pondělí 8.9.2003 od 17 h vzpomeneme 1. výročí založení Přírodovědného klubu Café Barrande scénkami z tradičních geologických kabaretů (v režii Dr. T.Pačese, Dr. J. Procházky, Dr. J. Ďurišové ad.).
V úterý 16.12.2003 (v 17 h): 100 let od narození Dr.Františka Fialy DrSc
Ve čtvrtek 18.12.2003 (14.30 – 21 h): vánoční setkání členů klubu!
Další podvečery u kávy se budou konat vždy ve čtvrtek v 17 h.
11.9.2003: Setkání „afrických“ geologů (kteří pracovali nebo pracují v Africe),
9.10.2003: O nerostech starých českých rudních ložisek (Příbram, Jáchymov, Stříbro, K. Hora, Cínovec ad.),
23.10.2003: Dva amatérské filmy (Dr. Kovaříka a Dr. Budila) o slavných profesorech geologie (Kettner, Kodym, Chlupáč),
13.11.2003: Setkání se sběrateli lastur
O těchto podvečerech a dalším programu informujeme na webové stránce http://web.quick.cz/cafe-barrande a také přímo v kavárničce Café Barrande. Připravujeme také výstavy obrazů a kreseb, fotografií a medailí. Jejich zahájení bude oznámeno v Informátoru, e-mailem a pozvánkami na vernisáž.	V.Sattran

 Sté výročí narození Prof. RNDr. Josefa Augusty, DrSc. V letošním roce je tomu sto let (17. března 2003), co se narodil pan Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. K tomuto významnému jubileu se konaly dvě akce, z nichž první měla vzpomínkový charakter. Uskutečnila se pod patronací University Karlovy, Přírodovědecké fakulty, Ústavu geologie a paleontologie dne 12. března 2003. Život a dílo Prof. Augusty postupně ve svých vystoupeních zhodnotili pánové Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc. a Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. a vzpomínky na pana profesora přednesli i další účastníci semináře, zejména pak dámy, paní Prof. RNDr. Blanka Pacltová, CSc. a paní Doc. RNDr. Dana Štemproková, CSc. Seminář vyzněl více než důstojně a vedle vědecké práce Augustovy, připomněl zejména jeho popularizační činnost a spolupráci na rekonstrukcích dávného života se zasloužilým umělcem akad. mal. Zdeňkem Burianem.
Druhý seminář (4. paleontologický seminář) se zahraniční účastí se uskutečnil 17. a 18. června 2003 v Ostravě pod patronací rektora Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava (hlavní organizátor Prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc.) a byl uskutečněn na počest 100. výročí narození Prof. Augusty. Život a dílo připomněli ve svých vystoupeních Doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. a Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. Zároveň však bylo připomenuto i další význačné jubileum, a to paní Prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc. Paní profesorka se semináře osobně účastnila a svou přítomností a odbornými postřehy podepřela vysokou vědeckou úroveň semináře, na kterém zaznělo kolem 40 příspěvků  českých, slovenských a polských paleontologů. U příležitosti semináře bylo vydáno mimořádné číslo Sborníku vědeckých prací VŠB – TU Ostrava.	V. Ziegler
 Ústní Sdělení Václava Zieglera: prof. Ivo Chlupáč dostal in memoriam cenu literárního fondu za publikaci Geologická minulost České republiky.
Opustili nás:
† 25. března 2003 zemřel po dlouhé a těžké nemoci František Novák, dlouholetý pracovník Ústředního ústavu geologického, později Ministerstva životního prostředí.	Z. Táborský
† Nečekaně a náhle opustil 30. března 2003 ve věku nedožitých 77 let geologickou komunitu Prof. RNDr Zdeněk Mísař DrSc, který se významně zapsal do rozvoje geologických věd na Přírodovědecké fakultě UK i celém Československu. Zdeněk Mísař se narodil 3.6.1923 a po studiu na Přírodovědecké fakultě, vojenské službě a aspirantuře u prof. R. Kettnera byla jeho profesionální činnost trvale spjata s katedrou geologie. Od roku 1971 ji přes dvacet let vedl a vybudoval z ní významné geologické pracoviště, zaměřené z velké části na studium stavby a složení krystalinických komplexů, na němž však ani ostatní specializace geologie nebyly zanedbávány. Jeho široké zájmy jej vedly k podrobným výzkumům ve více oblastech Českého masívu a Západních Karpat, takže se stal předním znalcem regionální geologie Československa; Jeseníky, problémy styku západních a východních Sudet, styku moldanubika a moravika byly předmětem jeho obzvláštního a dlouholetého zájmu. Jeho rozhled a znalosti rozšířily významně i zahraniční studijní a pracovní pobyty, zejména ve Finsku, Austrálii, Grónsku i USA i srovnávací studie v řadě dalších oblastí. Své poznatky a zkušenosti vtělil kromě desítek publikací i do řady knih a učebnic, z nichž můžeme jako zcela ojedinělé dílo vyzvednout Regionální geologii světa, na níž pracoval přes 15 let. Kromě činnosti výzkumné a pedagogické, kdy vychoval desítky absolventů a aspirantů, je třeba vyzvednout jeho práci organizační a rozvíjení mezinárodní spolupráce; jeho láska k bazikám a ultrabazikám jej vedla k prosazení dlouholetých badatelských programů, které po řadu let úspěšně řídil. Jeho velkorysost umožnila každému spolupracovníku uplatňovat své vlastní zájmy a vedla nakonec k vytvoření pozoruhodného souboru děl. Za jeho práci, jak to často bývá, se mu nedostalo příliš vděku. Život postavil Zdeňka Mísaře před řadu těžkých zkoušek, kdy musel překonávat závažné zdravotní komplikace; jeho zanícení a elán mu vždy umožnily překonat je a pokračovat v načatém díle. Posilou mu byly i jeho koníčky, zejména rybolov – rybí hody, které pro své přátele často uspořádal, dokreslují jeho osobnost a budou vzpomínány stejně jako jeho vědecké práce.	A. Dudek
† Zemřel mineralog a gemolog RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. V pátek 15. srpna 2003 jsme se v obřadní síni motolského krematoria rozloučili s naším kolegou a přítelem Jiřím Kouřimským. Zemřel po krátké těžké nemoci v sobotu 9. srpna ve věku 77 let. Pracovní i společenský život dr. Kouřimského byl od dob univerzitních studií (od roku 1946) až do současnosti úzce spjat s Národním muzeem - byl nejen u nás i v zahraničí uznávaným mineralogem, ale zastával i řadu významných funkcí od vedoucího tehdejšího mineralogického oddělení přes ředitele Přírodovědeckého muzea až po ředitele Národního muzea. Působil ve výboru Společnosti Národního muzea a byl i jejím čestným členem. Kromě muzejní mineralogie se záhy věnoval poznání drahých kamenů, způsobům jejich zpracování a využití a jejich lokalitám - stal se zakladatelem české gemologie. Jiří Kouřimský byl nesmírně pilný a výkonný člověk. Vždyť jeho bibliografie čítá na 350 titulů odborných článků a knih, které jako magnet přitahovaly zájem veřejnosti o mineralogii a muzejní sbírky. Jeho nezměrná píle a houževnatost i v penzijním věku a při zdravotních potížích, které ho provázely v posledních letech života, byla obdivuhodná - vždyť ještě v červnu proběhla v Café Barrande v Praze autogramiáda jeho přepracované encyklopedie o minerálech a na přípravě dalších knih intenzívně pracoval. Když jsme v Národním muzeu uspořádali přátelské posezení při příležitosti jeho 77. narozenin netušili jsme, že toto setkání bude vlastně poslední. S Jiřím Kouřimským odchází jedna z výrazných osobností, představujících rozvoj mineralogie a gemologie v Národním muzeu. Byl jedním z mála, kteří dokázali svůj obor popularizovat a přiblížit ho široké veřejnosti. Na jeho práci, přínos pro obor, přátelství, na člověka těch skutečně lidských vlastností, jako je skromnost, tolerance, cit a galantnost a smysl pro jemný vytříbený humor, nezapomeneme. Jiří, sbohem a čest tvé památce! (Životopis a bibliografii do roku 1997 RNDr. J. Kouřimského, CSc. zájemci naleznou v „Bulletinu mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze“, svazek 4-5/1997, str. 280-288.)	Za Národní muzeum J. Litochleb
† Ohlédnutí za Petronellou Ončákovou - V uspěchané době nějak zapomínáme na ty starší kolegy, kteří po skončení aktivní činnosti odešli do ústraní. V řadě případů se s nimi ani nerozloučíme, protože o jejich odchodu se dovíme více méně náhodou. Stalo se to i mně při mé poslední návštěvě University Konštantina Filozofa v Nitře. Při setkání tamního geologického klubu jsem se mezi řečí dověděl, že paní RNDr. Petronella Ončáková už mezi námi není. Ze svého místa, na oddělení hmotné dokumentace GÚDŠ v Bratislavě, odešla do důchodu v roce 1989, tehdy opustila vědeckou i akademickou obec poprvé. V květnu (přesný den jsem se bohužel nedověděl) roku 2002, v 77 letech, nás opustila definitivně. Setkal jsem se s ní před mnoha lety, poprvé v roce 1967 a pak ještě několikrát, tehdy byla na Banické fakultě Vysokej školy technickej v Košicích. Společně s profesorem Šalátem mi byli nápomocni při studiu perlitu jako keramické suroviny, jejich monografii o perlitu, kterou jsem od nich dostal, mám jako relikvii. Pomohli mi totiž i v době normalizce po roce 1968. Dostal jsem od nich vzorky i základní a chemické údaje. Je paradoxní, že svou studii o využití perlitu jako složky keramických pojiv brusných nástrojů jsem byl nucen nakonec publikovat v Polsku (u nás se mé texty pár let tisknout nesměly). Příjemní lidé i prostředí na Banické fakultě v Košicích mi zůstali v paměti právě v souvislosti s perlitem a paní Ončákovou. Svůj podíl měla i v rámci celostátní společnosti pro mineralogii a geologii, v její košické odbočce pracovala jako členka výboru. Myslím si, že není od věci vzpomenout i na kolegy ze Slovenska, kteří svůj produktivní věk prožili ve společném státě.	I. Turnovec


 Film o panech profesorech Kettnerovi, Kodymovi a Mahelovi a jeho přepis na videokazety. V minulém čísle Informátor ČGS přinesl krátkou zprávu o možnosti objednávek 10. minutového záznamu z X. sjezdu ČSGMS. Díky patří panu prof. Z. Pertoldovi, který finančně zajistil přepis filmu. PŘFUK tak dostala 2 kopie 3. března a jednu kolegové v Košicích při 45. Foru pro nerudy 4. června. Podle informace od paní Čížkové,  se ke konci května přihlásili jen 4 další zájemci. Proto bude kazeta ještě předvedena dne 23.10.2003 v Café Barrande a poté v listopadu na Valné hromadě ČGS. Oni 4 zájemci nechť ještě laskavě posečkají.	J. Kovářík

 Mezinárodní sekce GEOETIKA bude uspořádána již po sedmé (od roku 1992) ve dnech 14. - 16. října 2003 v Příbrami v rámci 42. ročníku sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice". Informace: Sekretariát sympozia Hornická Příbram, pošt.schr. 41, 261 92 Příbram, tel.: 318621461; fax: 318623169; e-mail: MARCINIKOVA@DIAMO.CZ - Doprovodná akce - mineralogická burza nerostů - již v sobotu 20. září 2003 od 7.00 do 14.00 hodin v Domě kultury v Příbrami.	V.Němec

 - International Symposium on Earth System se bude konat v roce 2004 v tureckém Istambulu. Bližší informace na  www.earthsystem2004.org/news/news_july.html	Z. Táborský

 Ing. Radan Květ, CSc. završuje tři čtvrti století  života. Narodil se 14.4.1928 v Opavě, kde take po válce v roce 1947 na reálnám gymnáziu maturoval. Po absolvování brněnské VŠT obor chemického inženýrství a praxi v brněnské Lachemě už natrvalo zůstal pracovat v Brně. Výzkumné a vědecké práci se věnoval od roku 1956.Zprvu v Ústavu pro naftový výzkum a po reorganizacích v pobočce Ústředního ústavu geologického. Svou oficiální činnost zakončil v letech 1976 až 1991 v Geografickém ústavu ČSAV v Brně. Pokračuje však v aktivní badatelské činnosti dosud. Prvé Květovo zaměření se týkalo geochemie. Spoluzakládal u nás nový obor hydrogeochemii. V této specializaci také obhájil v roce 1969 kandidátskou práci na Karlově univerzitě (geneze hlubinných vod ve Vídeňské pánvi). Odtud se dostal ke zkoumání minerálních vod. Vztah minerálních vod ke geotektonice ho přivedl k vytvoření modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů. Teoretické vztahy hierarchie a periodicity jakož systémový model a synergetiku uplatnil posléze při dešifrování periodické geologické časové tabulky (vyčlenění geotektonických etap závislých na galaktickém roku),při blokové stavbě Československa a při dalších aplikacích (v evoluci života, členění věd o zemi, uhelné ložiskové geologii, analýze hydrografických sítí, fyzickogeografickém hodnocení krajiny a konečně i vývoji sítě starých stezek). V roce 1984 mu byl  přiznán kvalifikační stupeň vedoucí vědecký pracovník. Ve Společnosti pro mineralogii a geologii založil spolu s S. Gazdou z Bratislavy v roce 1972 hydrogeochemické středisko (jediné mělo celostátní působnost). To po jistém ochabnutí v činnosti nyní opět ožilo. V roce 1984 založil Květ odbornou skupinu pro geotektoniku, která však nepřežila autorův odchod z aktivní služby. Jako emeritus vydal serii článků na výše uvedené téma v prestižním časopise GeoJournal. Organizoval různá pracovní setkání, z nichž uvádíme alespoň dva: semináře konané ve spolupráci s Geotestem a.s. Brno a přírodovědeckou MU Brno „Niva z multidisciplinárního pohledu“ končící po deseti letech pátým sezením v letošním roce a z konce devadesátých let kolokvium ve třech termínech připravené na téma „Hledání  kontinuity vědeckého poznání na Moravě a ve Slezsku“ (spolu s A. Matalovou z Mendeliana Moravského zemského muzea). Poslední publikací vydanou Academií Praha se zatím stala Květovi Duše krajiny (Staré stezky v proměnách věků). Lze tedy shrnout Květovu činnost do jistého koloběhu: začínal hydrogeochemií (s minerálními vodami) a přes ni se dostal ke geotektonice. Ta ho dovedla k historické geologii, metodologii věd o Zemi, dále k fyzické geografii a historické geografii. U pravěkých sídel ležících při starých stezkách zjištění, že se nacházela často i při minerálních pramenech, se kruh navazujících disciplin Květova zájmu uzavřel. Do dalších let přejeme dobré zdraví, pohodu a mnoho dalších tvůrčích nápadů.	L. Malý

 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

 Ohlas na uspořádání dvoudenní exkurze s noclehem byl bohužel minimální. Ozvali se pouze 3 zájemci a to je na naplnění autobusu hodně málo.	Z. Táborský

 Pro sběratele sháním stará čísla časopisů ČGS, pokud máte taková k dispozici, prosím o jejich zaslání na adresu sekretariátu ČGS. Za kompletní sbírku všech čísel je sběratel ochoten zaplatit 3.000.- Kč.	B. Čížková

 Společnost TOP GEO Group Teplice s.r.o., jako výhradní zástupce firmy KRANTZ pro Českou republiku nabízí na našem trhu nástroje, přístroje a další zařízení, určené pro geologická pracoviště, školy, laboratoře  jiné příbuzné obory. Sortiment čítá několik set položek a patří do něj nástroje a pomůcky pro práci v terénu, přístroje a zařízení pro úpravu a zpracování vzorků, laboratorní a detekční přístroje, optické přístroje a různé doplňky. Veškerý sortiment  lze nalézt v nabídkovém katalogu firmy KRANTZ, který Vám na požádání zašleme. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. TOP GEO Group Teplice s.r.o., Duchcovská 17, 415 01 Teplice, tel.fax: 417 536 357, e-mail: topgeo@quick.cz	P. Zajíček
 Teletínský lom – přírodní památka. Teletínský lom byl předposlední zastávkou na exkurzi po magmatitech Středočeského plutonu, kterou jsem zorganizoval pro své zahraniční přátele. Již v době, kdy jsem trasu exkurze připravoval jsme se shodli na tom, že granodiority a křemenné diority jsou pro střed Čech nejen charakteristickou magmatickou horninou, ale současně i přírodním bohatstvím, protože mají velmi dobré technologické vlastnosti jako stavební i dekorační kámen. Charakteristickou profesí v údolí Sázavy a Vltavy ve středu Čech byli kromě vorařů i kameníci. Této profesi věnoval svůj román Skalní plemeno spisovatel Jan Morávek. Ať se ale vrátím k magmatitům. Jediným místem, které jsem neprošel předem byl právě Teletínský lom. V případě Přírodní památky jsem předpokládal, že bude v podstatně lepším stavu než některé opuštěné lomy a lůmky. Nad horninami jsme diskutovali v řadě lomů dosud provozovaných i těch opuštěných od Kamýku nad Vltavou a Krásné hory přes Vysoký Chlumec, vrch Deštno u Sedlčan ke Krhanicím. Tak jako již za studentských let jsme hledali argumenty pro potvrzení, že zdejší horniny vznikaly z magmatu, nebo naopak postupnou granitizací. Důkazů podporujících tu jeden, tu druhý názor je ve zdejší oblasti celá řada. Shodli jsme se na tom, že nejeden výchoz by si zasloužil ochranu. Uvažuji minimálně o dvou. Lomu Šaldovna ve vrchu Deštno (chráněn by možná mohl být celý hřeben, protože je zajímavý nejen granodioritem, ale i antimonitovou mineralizací a přítomností zlata). Spřádal jsem plány a těšil se na návštěvu Přírodní památky, kterou je Teletínský lom. Jde o opuštěný lůmek v křemenném granodioritu sázavského typu v místech, kde lze pozorovat zajímavé horninové partie tvořené světlejším dioritem, ve kterém jsou četné tmavší uzavřeniny tvořené silně biotitickým materiálem. Zdejší granodiorit byl v roce 1941 použit při stavbě Štěchovického zdymadla. Jde o prvotřídní stavební materiál. Jen několik stovek metrů JV je další opuštěný tzv. Velký lom, který sloužil jako surovinová základna při stavbě Slapské přehrady. Ten sice není chráněný, ale i zde jsou zajímavé partie granodioritu. Pamatuji si na oba tyto lomy z dob svých studií, někdy v letech 1962 či 3, kdy jsme tu byli na exkurzi s profesorem Hejtmanem. Tehdy jsme bazické xenolity pokládali za důkaz diferenciace magmatu a potvrzení klasického magmatického původu. Po letech víme, že značná část zdejších „magmatitů“ je vlastně tvořena převahou materiálu pocházejícího ze starších sedimentů, které prodělali granitizaci. S migmatitovou frontou u Křečovic jsem se měl možnost seznámit během prospekčních prací v letech 1971 – 1976. Přírodní památka Teletínský lom je uvedena na turistických mapách. Očekával jsem tedy, že bude tím nejhezčím z míst, která jsme navštívili. Skutečnost je však jiná. Byl jsem dost zklamán, když jsem zjistil, že u lomu je sice cedulka se základními údaji (dokonce téměř nová), ale že celé okolí je devastováno mnohem víc, než opuštěné lomy, které jsme procházeli. Nevím, kdo je správcem Přírodní památky. Nalézá se na území Středočeského kraje, a tak kromě odborné veřejnosti, které předkládám pár obrázků prostřednictvím Ochrany přírody, informuji i odbor životního prostředí středočeského kraje. Jsem přesvědčen o tom, že zdejší přírodní prostředí si zaslouží nějakou úklidovou akci. Sám jsem ochoten pomoci.	I. Turnovec

 Na výletu geologickém. V luxusním časopise Zlatá Praha, ročník 1887, lze nalézt celostránkovou rytinu formátu zhruba 35x25 cm, provedenou mistrně podle obrazu jakéhosi Percyho Tarranta. Nese název „Na výletu geologickém“. Na skalnatém, balvany pokrytém mořském pobřeží, se na plochém kameni usadili Ona a On. Jsou dobově oděni, jakoby šli někam na zahradní slavnost. On má např. na nohou lakýrky, vyleštěné do zrcadlového lesku. Na předchozí straně je pak doprovodný text: „Geologie je velmi krásná věda, zvláště, když se studuje po boku mladé sličné dívky. Tu všeliké vrstvy a útvary skalní, všechny předpotopní osudy, jichžto stopy čteme ve vrásčité tváři staré koule zemské, všechny zkameněliny, jež hluboké nitro v sobě skrývá, vypadají teprve v pravém světle. Vidíme to i na našem mladém učenci. Odhodiv své vědecké přístroje a drahocenné zápisky stranou, usedl na skalisku vedle spanilé průvodkyně své a zastíněn krajkovým slunečníkem jejím, pojal ji za hebounkou ruku, kterou ona mu z poly odpírá a čte z jejího rozkošného mlčení více blaživé pravdy než mohou vyjádřiti pitvorné tvary skalních stěn a ložisk, vroubících širou pláni mořskou. Přelíbezný výsledek dějin tvorstva zjevuje mladému nadšenci všechnu vědeckou a životní moudrosť jediným dotknutím ruky, jediným nesmělým pohledem. Moře mlčí, skály mlčí, jen mladý geolog ve sladkém vzrušení šepce spanilé dívce několik slov, které ona už dávno zná z jeho vroucích pohledův. Geologický výlet vydařil se dnes znamenitě!
Vida, jakým nekonvenčním způsobem probíhala výuka geologie již před 116 lety! (Autor děkuje panu Zdeňkovi Krpatovi za upozornění na předmětnou rytinu a text.)	J. Kovářík

Hledáme laskavého dobrovolníka, který by byl schopen a ochoten se starat o webové stránky České geologické společnosti.	Výbor ČGS

 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

 Testu „Kdo pozná, nebo uhádne tuto známou osobnost na fotografii z roku 1964“ se zúčastnilo celkem 5 členů ČGS, z nichž 4 odpověděli správně. Na fotografii byl Prof. RNDr Petr Čepek CSc, výherci: Marie Čechová, Vladimír Lysenko, Jaroslava Pertoldová a Ivan Turnovec. Všichni zúčastnění obdrží exkurzní průvodce a publikaci o Českém granátu, kterou na tento účel věnoval Dr. Ivan Turnovec. 	Z. Táborský

 Mineralogické burzy:
7.-9.11.2003 Tišnov - XXVIII. Podzimní mezinárodní expozice minerálů,  Sokolovna + gymnázium v  Tišnově, Pá 12-20, So 8,30-18, Ne 8,30-16, Instalace Pá  8,30-14. INFO: Ing. Andrej Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 00420 549 415 332, T/F 549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz nebo andrej.sucko@wo.cz , www.tisnov-mesto.cz , www.mineral.cz
15.11.2003 Brno -11. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin, 9-16, Kongresové centrum Brno-Výstaviště, INFO: Oldřiška Mačalíková, Kongresové centrum Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno, T 00420 541 158 634, Fax 543 212 298, mobil 607 928 457, e-mail: macalikova@kcbrno.cz
27.3.2004  Brno -12.mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin,  9 - 16 h, Kongresové centrum Brno-Výstaviště , INFO: O. Mačalíková, Kongresové centrum Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno, Fax 543 211 221, mobil  607 928 457, e-mail: macalikova@kcbrno.cz 
30.4.-2.5.2004 Tišnov - XXIX. Mezinárodní expozice minerálů,  Sokolovna + gymnázium v Tišnově, Pá 12-20, So 8,30-18, Ne 8,30-16,  Instalace Pá  8,30-14. INFO: Ing. Andrej  Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 00420 549 415 332, T/F 549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz nebo: andrej.sucko@wo.cz  , www.tisnov-mesto.cz , www.mineral.cz/tisnov 
5.- 7.11.2004 Tišnov - XXX. Podzimní mezinárodní expozice minerálů,  Sokolovna + gymnázium v  Tišnově, Pá 12-20, So 8,30-18, Ne 8,30-16, Instalace Pá 8,30-14, INFO: Ing. Andrej Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 00420 549 415 332, T/F 549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz nebo: andrej.sucko@wo.cz , www.tisnov-město.cz , www.mineral.cz/tisnov 
13.11.2004 Brno -13. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin, 9-16, Kongresové centrum Brno-Výstaviště , INFO: O. Mačalíková, Kongresové centrum Brno, a.s. Výstaviště 1, 647 00 Brno, T 00420 541 158 634,  F 543 212 298, mobil  607 928 457, e-mail: macalikova@kcbrno.cz 	A. Sučko

 Bude narušen klid zesnulého Viktora Uhliga? Na Vinohradské třídě v Praze (č.161), ve Strašnicích, naproti budově krematoria, se na ploše 1.5 ha rozkládá nepřístupný, zdmi obehnaný areál. Je to německý evangelický hřbitov, zřízený okolo roku 1795, provizorně uzavřený v roce 1945 a definitivně pak v rove 1950. Petr Kovařík ve své publikaci „Klíč k pražským hřbitovům“ (LD 2001) v něm uvádí 598 hrobů a 54 hrobek se seznamem některých zde pohřbených osobností.
K překvapení jsem zde nalezl jméno Viktora Uhliga (1857-1911), jednoho z významných rakouských geologů na rozhraní století, který působil na pražské německé technice v letech 1891-1900, od roku 1893 jako řádný profesor. Hodnocení Uhligovy odborné činnosti lze nalézt ve všech biografiích týkajících se vědeckých pracovníků v geologii, nejnověji např v monografii „História geológie na Slovensku“, zväzok I. (P. Grecula at all., 2002). Uveďme hodnocení D. Andrusova obsažené v jeho díle Geológia čs. Karpat, SAV 1958. V. Uhlig je považován za nejlepšího znalce západních Karpat ve své době, oceňován jako zakladatel karpatské mikropaleontologie, jsou vyzdviženy jeho tři paleontologické monografie týkající se rétu, spodního malmu a titonu. Je zdůrazňována přesnost jeho geologických map. V. Uhlig je známý svojí syntetickou prací Bau und Bild der Karpathen, kterou v roce 1907 zcela přepracoval v duchu příkrovové tektoniky.
Jako řádný profesor se V. Uhlig vrací v roce 1900 na univerzitu ve Vídni, kde 4. června 1911 umírá. Důvod, proč jeho tělesné ostatky nebyly pohřbeny ve splendidním městě na Dunaji lze spatřovat v náboženské sféře. Vídeň jako bašta katolicismu evangelíkům rozhodně nepřála. A tak se posledním Uhligovým místem odpočinku stává vesnický hřbitov. Ano, vesnický, protože Strašnice byly připojeny k Praze až v roce 1922. Možno i hádat, kdo převoz zajišťoval. Mohl to být Anton Pelikan, profesor mineralogie a petrografie, rozený vídeňák, avšak trvale žijící v Praze, Uhligův kolega z techniky. Ten umírá v roce 1919 a je také na evangelickém hřbitově pohřbený. V současné době se řeší další osudy uzavřeného hřbitova. V MF Dnes vyšel 13. června t.r. článek Evy Mikolášové „Starý hřbitov ustoupí novému“ s podtitulem „Budou zde pochováni němečtí vojáci, nebo tu zůstanou staré hroby i s jejich mrtvými?“ Článek informuje o záměrech Lidového spolku péče o německé hroby na rekonstrukci hřbitova a to výhradně za německé finanční prostředky. Bude tím posmrtný klid Viktora Uhliga a Antona Pelikana přerušen?	J. Kovářík

 - Český národní geologický komitét informuje geologickou veřejnost o svých aktivitách i o činnosti a nových záměrech IUGS prostřednictvím webové stránky, umístěné na portále České geologické služby (http//www.geology.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, Nový e-mail: ceges@centrum.cz	B. Čížková

	Z. Táborský

