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 Změny ve výboru České geologické společnosti. Za zemřelého Dr. Františka Patočku a odstoupivšího Dr. Martina Nováka byl do výboru ČGS kooptován Dr. Karel Breiter, který skončil v posledních volbách jako první náhradník. Dr. Breiter byl pověřen organizací cyklu přednášek ČGS a sjezdu České geologické společnosti.
	Z. Táborský

 Cyklus přednášek České geologické společnosti “Geologické vědy ve 3. tisíciletí” bude pokračovat ve středu 6. dubna od 15. hod., na Přírodovědecké fakultě UK, Albertov 6, Praha 2.
Program: P. Uher (UK Bratislava): Zirkon v orogenných až postorogenných granitovo-pegmatitových suitách: indikátor petrogenetickej evolúcie.
M. Taylor (MU Brno): Magmatic hydrogels and hydrosols in the petrogenesis of rare-element pegmatites and other ore deposits
J. Leichman (MU Brno): Gabra jihlavského masivu	K. Breiter

 Ústav geologických věd PřF MU v Brně a Česká geologická společnost pořádají Studentskou geologickou konferenci 2005, která se uskuteční v pátek 22.4.2005. V sobotu na ní bude navazovat exkurze do Pavlovských vrchů. Přihlášku k aktivní účasti vyplňte a odešlete on-line z adresy: http://www.sci.muni.cz/~studkonf nejpozději do 28.2.2005. Kontaktní adresy: filip@sci.muni.cz nebo jcemp@sci.muni.cz 	J. Filip a J. Cempírek

 Jarní exkurzi č. 15 do Podkrkonoší, věnovanou památce Dr. R. Táslera povede Dr. V. Prouza. Trasa: Semily – slepence, Vrchlabí – bitumenní lupky s fosiliemi, Hvězdův lom – melafyry, Zlámaniny u Nové Paky – arkózy, araukarity, žíla čediče, Pečka – arkózy, Nová Paka – muzeum Klenotnice, polodrahokamy, araukarity.
Na exkurzi je nutno se předem přihlásit písemně, telefonicky, faxově, nebo e-mailově u RNDr. Z. Táborského, Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 – Praha 5, tel: 251 085 227, mobil: 606 738 858 a 606 284 696, fax: 251 818 748, e-mail: taborsky@cgu.cz přednost budou mít dříve přihlášení. Odjezd v sobotu 21.5.2005 (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. Občerstvení s sebou. Předpokládaný návrat do Prahy bude kolem 18 hod.	Z. Táborský

 Předběžná pozvánka na podzimní exkurzi č.16, kterou povedou Dr. P. Röhlich a prof. F. Fediuk. Exkurze bude na téma “Geologie Trojské kotliny”. 	Z. Táborský

 Vážení kolegové, ve dnech 12.-13.3.2005 se bude konat jarní kvartérní setkání. Budete zde mít možnost vyslechnout přednášky na téma jeskynní sedimentace a zúčastnit se exkurze do jeskyně Býčí skála a jejího okolí. Přednášky zahrnují jak otázky provenience a jeskynní sedimentace, tak i s tím související archeologickou či paleontologickou problematiku.
Součástí setkání je jako vždy společenský večer a s tím související možnost přespání na jeskyňářské základně Býčí skála. Tentokráte je nutné hradit poplatky, které však činí pouze 30Kč/osobu a den. Počet míst na přespání je značně omezen, neváhejte tedy s přihláškami.
Další informace, včetně programu sledujte na www.gli.cas.cz/kvarter.	L. Lisá

 Ve dnech 11. až 20. července 2005 se bude v Brně konat Letní škola kvartérních studií 2005.
Program: Přednášky a praktická cvičení v jednotlivých oborech doplněná  exkurzemi v terénu: Genetické typy terestrických sedimentů, Základy mapování kvartérních sedimentů, Půdní mikromorfologie, Význam kryogenních jevů pro paleoklimatologické rekonstrukce, Přírodní karbonátové systémy, Kras – past na paleogeografický záznam, Kamenné suroviny používané v paleolitu a mezolitu střední Evropy, Paleobotanické analýzy – základ pro paleorekonstrukci poměrů v minulých tisíciletích, Využití paleomalakozoologie při výzkumu čtvrtohorních sedimentů, Drobní savci ve fosilním záznamu, Velcí savci pleistocénu, Pleistocenní herpetofauna v oblasti Evropy – distribuce, determinace, využití, Palaeodermatoglyfika: studium otisků prstů na staré keramice, Starý a střední paleolit, Aurignacien v Evropě, Gravettien, epigravettien a magdalénien ve středním Podunají.
Bližší informace: Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Letní škola, Kotlářská 2, 611 00 Brno, tel.: 549 495 997, e-mail: rudolf@sci.muni.cz	L. Lisá

 Katedra geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Česká geologická služba, pracoviště Brno si Vás dovolují pozvat na tradiční seminář Moravskoslezské paleozoikum 2005, věnované památce 100. výročí narození prof. RNDr. Františka Němce. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 10.2.2005 na Katedře geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Kontaktní adresa: Mgr. Tomáš Lehotský, Katedra geologie Přírodovědecké fakulty UP, Tř. Svobody 26, Olomouc - 771 46, tel. 585 634 534, e-mail: lehotsky@prfnw.upol.cz a lehotsky@email.cz	T. Lehotský


 Přednáška Dr. Františka Píchy “Současné a budoucí trendy v produkci ropy a zemního plynu – geologická realita vs. populární mýty a politické a mediální spekulace”, se bude konat ve středu 18.května od 15.00 na Přírodovědecké fakultě na Albertově. Na přednášce se bude hovořit o petrolejových systémech, konvenčních a nekonvenčních zdrojích, regionální distribuci světových zásob, dnešní a budoucí těžbě, výsledcích vyhledávání nových zásob, budoucím výhledu, světové energetické politice, úloze vlád, médií a speciálních zájmových skupinách a konečně i o vývoji světových cen ropy a plynu.	Z. Táborský

 Program Přírodovědného klubu Barrande na leden až červen 2005 - Ježkova 8, Praha 3
Výstavy: zahájení výstav vždy v 18h
8.2. Zahájení výstavy Bohuše Valeše “Koláže a samorosty”
8.3. Zahájení výstavy kreseb a olejů  II  Miloše Lomoze
5.4. Anna Blabolilová – Kresby a textilní techniky
3.5. Jiří Toman – Svět origami
7.6. P. Bezuško, B. Kříbek, J. Pašava: Afrika očima českých geologů – výstava fotografií
Besedy: začátek vždy v 17.30 (není-li uvedeno jinak)
3.2. Vzpomínání přátel a spolužáků na profesora DrSc Ivo Chlupáče 
10.2. Vladimír Prouza: Vzpomínky na geologii a krajiny Austrálie 
17.2. Krása achátů a jaspisů (prof. Dr. J. Petránek, dr. J. Skřivánek ad.)
24.2. Dojde k renesanci České geologické společnosti? Beseda o historii a cílech 
3.3. Dr. Zdeněk Vejnar DrSc: Co dříve geologové a skauti zpívávali (Sestup Orfeův do geologického zásvětí)
12.3. Geologie v době postmoderny s příklady Českého masívu (dr. P. Rajlich, dr. S. Vrána, dr. V. Sattran, dr. A. Dudek, dr. J. Cháb ad.)
17.3. Zapomenutá geologická poezie šedesátých let 20. století (dr. Jan Kovářík aj.) 
7.4. Jak vznikal Panteon českých panovníků – beseda s malířem Vladimírem Pecharem
14.4. O nových knihách a publikacích ČGS (uvede Mgr. Vl. Čechová ) – autogramiáda a beseda o knize dr. Karla Šalanského CSc o vulkanismu v Českém masívu
21.4. Literární večer dr. Zdenky Petákové (s ukázkami tvorby)
28.4. Geologie a víno I -  beseda s prof. Dr. Milošem Sukem a Dr. Josefem Klomínským o vínech a geologii Moravy a Austrálie
5.5. Franciscus Zeno a P. Teilhard de Chardin – dva jezuitští geologové (uvede dr.V. Sattran)
12.5. Pásmo poesie Pod vlivem testosteronu (autoři Tomáš Pačes, Josef Procházka a Miloš Ďuriš)
19.5. Beseda o Tasmánii s PhD J. Klomínským CSc s ochutnávkou australských vín
26.5. O posledním otevřeném ložisku uranu v Česku – beseda s doc. Dr. B. Kříbkem 
2.6. Ke geologii českých a moravských vín s ochutnávkou II (beseda s dr. M. Fišerou a dr.A.Dudkem aj.)
9.6. Literární čtení z děl dr. Karla Pošmourného
16.6. Mise České geologické služby v zahraničí (Jižní a Střední Amerika, Afrika, Mongolsko) - beseda s účastníky
23. a 24.6. Miniburza přírodnin (minerály- drahokamy a polodrahokamy, zkameněliny, lastury)	V.Sattran

 Národní muzeum, Přírodovědecké muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení a Společnost národního muzea pořádá: Jarní 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 9.1., 6.2., 6.3. a 3.4. a 12.6.2005 od 10 hodin v přednáškovém sále muzea.
17.1.2005 – RNDr Marcela Bukovanská, CSc: Železné rudy na ostrově Elba
21.2.2005 – RNDr Jaromír Štětina: Globální problémy pohledem geologa
14.3.2005 – RNDr Jan Cempírek: Mineralogické lokality Skandinávie
18.4.2005 – RNDr František Veselovský a ing. Petr Ondruš: Mineralogie jáchymovského rudního revíru – nové objevy posledního desetiletí
16.5.2005 – Doc. RNDr Pavel Kašpar, CSc: Jáchymov – horní město a historie dolování
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

Doporučuji k prohlédnutí:
http://www.grano.de - http://teaching.grano.de/ - http://mail.map24.com/granometry.jiri.brezina
http://www.gweb.cz/
http://www.zlatokop.cz/CKZ/
a kdo se chce “poučit” o stavbě naší Země (berte prosím jako vtip) http://sweb.cz/dutazeme/	Z. Táborský


 Životní jubilea od 1.2.2005 do 31.7.2005
60 let
  8.3. Ing.Alexandr Rozsypal,CSc.	 	  	  1.5. Mgr.Milan Michalski
27.4. RNDr.Zdeněk Jáně       				  2.6. RNDr.Zdeněk Táborský
65 let
13.3. RNDr.Luděk Domácí,CSc.				   2.5. RNDr.Petr Jakeš,CSc.
18.3. Mgr.Jana Vlasáková				   5.5. Prof.RNDr.Milan Rieder
21.3. Radovan Šourek					 13.6. RNDr.Libuše Písaříčková
28.3. Doc.Ing.Arnošt Grmela,CSc.			 26.7. RNDr.Miroslav Kobr,CSc.
70 let
14.2. RNDr.Ivan Studničný				  1.5. RNDr.Antonín Blüml.
  8.3. RNDr.Mojmír Strnad,CSc.				  4.5. MUDr.Jiří Němeček
18.3. RNDr.Josef Hájek,CSc.				26.5. RNDr.Vlastimil Müller,CSc.
22.3. RNDr.Marta Chlupáčová,CSc.			  1.7. RNDr.Jaroslav Vácha
7.4. RNDr.Václav Houša,CSc.				  4.7. RNDr.Bohuslav Škuthan,CSc.
13.4. Prof.RNDr.Petr Čepek,CSc.			18.7. RNDr.Petr Orel,CSc.
25.4. RNDr.Marcela Bukovanská,CSc.			24.7. RNDr.Miloš Siblík,CSc.
80 let
12.3. RNDr.Bohumil Vachtl				 29.7. Prof.RNDr.Lubor Žák,CSc
28.3. RNDr.Jan Dornič,CSc 
81 let
6.3. RNDr.Zdeněk Kouřil,CSc.				
82 let
24.1. Ing.Jaromír Pelz
83 let
15.2. Prof.RNDr.Jiří Konta,DrSc.				  1.5. RNDr.Ludvík Loyda,CSc.	
24.2. Prof.RNDr. Vladimír Homola,CSc.			  8.6. Prof.RNDr.Zdeněk Pouba,DrSc.
30.3. RNDr.Otto Fusan
85 let
27.6. Jaroslav Svoboda					10.7. Doc.RNDr.Vladimír Kudělásek,CSc.
92 let
  5.5. Prof.RNDr.Jiří Krupička

Dodatečně blahopřejeme také Ing. Vlastimilovi Myslilovi CSc, který oslavil 28.10.2004 osmdesát let.

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: RNDr Mirka Blažková, RNDr Pavel Brýda, Ing. Marie Čermáková, Ing. Jaroslav Sterzel, Mgr. Josef Chot, RNDr Jan Hamáček, RNDr František Hrouda, František Kabát, RNDr Jiří Kessl,  Ivan Landa, Prof. Gordon Medaris, Dr Jan Němec, RNDr Marie Neužilová CSc, RNDr Jiří Šíma, RNDr Marie Starobová, RNDr Jindřich Štelcl ml. a Ing. David Koloušek.	Z. Táborský


Opustili nás:
† 28.3.2004 zemřel po krátké nemoci RNDr. Břetislav Krčmář ve věku nedožitých 69 let. Po absolutoriu Univerzity Karlovy pracoval krátce v uranovém průmyslu jako geofyzik a v r. 1962 přešel na výzkumné pracoviště tehdejšího Ústavu užité geofyziky, později Geofyzika Brno, závod Praha. Zpočátku se věnoval výzkumu v oblasti aplikované geotermiky a radiometrie. V souvislosti s tím byl v létech 1969 - 1970 vyslán na odbornou stáž u firmy Scintrex v Torontu. Po návratu se kromě zavedených metod začal postupně zabývat i netradičními metodami průzkumu, jejichž principy byly na hraně současného poznání přírodních věd. S úspěchem rozvinul a aplikoval metodu tzv. atmogeochemického průzkumu, jejímž  výsledkem bylo určení výskytu tektonických linií na základě odběru vzorků vzduchu na profilech. Metoda měla opakovatelné výsledky a byla úspěšně uplatněna na Baltickém moři a ve větším měřítku v karlovarské a později i v celé západočeské lázeňské oblasti. S Dr. Břetislavem Krčmářem odchází profesionál, jenž se nedal odradit četnými překážkami ani nedůvěrou a dokázal nalézt nové cesty metod geofyzikálního průzkumu.	E. Novotná a K. Příhoda


 Extraterestrické gravitační hnětení příčinou ohřevu Země a vulkanismu subdukčních zon.
Spojitost nedávného Andamanského zemětřesení s úplňkem může být náhodná. Její průkaz vyžaduje solidní statistiku na velkém počtu zemětřesení na téže subdukci. Po Andamanském zemětřesení 26-DEC-04 USGS zaznamenal na sundské subdukci 68 následných zemětřesení ("aftershocks") za 3 dny, tj. k 29-Dec-04, 13:00h MST. Následná zemětřesení tam mohou pokračovat ještě rok. V červenci se pokusím vyhodnotit záznamy ze sundské subdukce regresí: budu hledat souvislost mezi periodicky se měnící intenzitou a směrem extraterestrické gravitační síly na straně jedné a výskytem a amplitudou zemětřesení na straně druhé.
Vliv extraterestrické gravitace na naši planetu je zřejmě větší než jsme očekávali. Teprve od nedávného studia Venuše radarem (hlavně ze satellitu) víme, že tato planeta, svou hmotou podobná Zemi (81.5% zemské hmoty), má periodu rotace (svůj den, 243.01 zemských dní) gravitačně synchronizovanou s přiblížením Zemi: při každé konjukci se Zemí k ní natáčí stejné místo svého povrchu, kde proto musí být nahromadění hmoty.
Teprve od seismických dat z Měsíce známe lépe příčinu synchronizace rotace Měsíce s jeho oběhem, že nám tedy Měsíc ukazuje stejnou tvář: zemská gravitace přitahuje těžší měsíční plášť, který je na naší straně jen 70 km pod povrchem, zatím co na odvrácené je 2x hlouběji. Teprve po změření radioaktivního stáří jeho vulkanitů víme, že k tomu došlo před 3.5 miliardami let, dříve rotoval rychleji: při tom se měnil směr zemské gravitace a následné měsíční deformace, rotační energie Měsíce ho ohřívala až k vulkanismu; Země svou gravitací měsíční rotaci brzdila až k její orbitové synchronizaci před 3.5 miliardami let (možný nález mladších vulkanitů na Měsíci může tuto dobu zkrátit).
Podobně je synchronizována rotační perioda Saturnova měsíce Iapetus s jeho orbitem. Iapetus obíhá svou zčernalou polokoulí vpřed. U něho ale důvod této fixace zatím neznáme (údaje z ESA projektu Cassini mohou přispět k řešení). I Titan se otáčí synchronně se svým cca 16ti-denním oběhem Saturnu. Důkladná je synchronizace dvojplanety Pluto – Charon. Obě tělesa rotují rychlostí vzájemného oběhu (přesně 6 dní 9 hodin 18 minut), takže obě jsou k sobě neustále otočena.
Hlavním důkazem gravitačního vlivu Slunce a Měsíce na Zemi je nehomogenita rozdělení zemského tepla projevující se hlavně vulkanismem nad subdukčními zonami (sopky Kaskád a Cinder Cones v USA, vulkanismus v Mexiku, Ekvádoru, Peru, Chile; na Sumatře, Javě, atd.).
Geologové zatím vysvětlují zemské teplo jen dvěma faktory:
1. Reliktním teplem z doby planetárního vzniku Země, tedy z kolizí a intensivního bombardování; obrovská kinetická energie se změnila na teplo, které roztavilo celou planetu a materiál se vytřídil gravitační diferenciací podle své hustoty; u povrchu nahromaděné lehčí horniny s malou tepelnou vodivostí dobře isolují před únikem tepla;
2. Radioaktivitou hornin, rozpadem oslabenou, dodnes přetrvávající; radioaktivita magmatu je ale v rozporu s jeho teplotou: žulové, relativně studené (okolo 700°C), má cca 4x vyšší radioaktivitu než čedičové, které je teplejší (okolo 1200°C).
Extraterestrický příspěvek k zemskému teplu nemůže být zanedbatelný. U Jupiterova měsice Io je 107 - 108 MW, Europa 105 – 106 MW (NASA 1981). Průkazný by mohl být globální výpočet pro Zemi, rozdělený podle diskontinuit litosféry spojených s vulkanismem.
Slunce a Měsíc svou gravitací pohybují třemi částmi povrchu naší planety podle jejich deformovatelnosti, tedy viskosity (jádrem asi nepohybují).
Nejvíce pohybují atmosférou, protože má nejnižší viskositu (>1000x menší než voda), zde hlavně nejřidší exo-, thermo-, meso- až stratosférou, ve které snadno vytvářejí supersonické větry: ve 30 km výšce je hustota vzduchu jako na povrchu Marsu a zvuk se šíří jen 100 m/sek. Ale i tyto rychlosti jsou ca 2 - 2.5x pomalejší (podle zeměpisné šířky) než rotační rychlost zemského povrchu. Jejich zpožděním za Sluncem a Měsícem proto na povrchu atmosféry vznikají vlny (supersonic jets), které jsou svou rychlostí a gigantickou vlnovou délkou podobné zemětřesným vlnám na vodě (tsunami).
Viditelně pohybují Slunce a Měsíc hydrosférou: vyvolávají známý příliv a odliv, silně modifikované topografií pánví. Vlny mají mnohanásobně kratší vlnovou délku a dosahují lokálních vertikálních maxim okolo 14 metrů.
Nejméně viditelně (ale přesto měřitelně) pohybují Slunce a Měsíc litosférou. Její viskosita se rovná skoro horninové pevnosti. Přesto jsou výzdvihy 30 - 70 cm 4x až 2x denně (podle fází Měsíce). Proměnlivé vlivy extraterestrické gravitace na lokální tíhové zrychlení jsou geofysikům (gravimetrům) dávno dobře známé. Zatím jsem o jejich geografickém rozdělení nenašel v literatuře záznamy, i když velice precisní měření GFZ Potsdam nedávno synthetisovalo nejnovější geoid, tzv. ‚potsdamskou bramboru‘ (měřen ERS1 satellitem). Vertikální pohyb litosféry vyvolávající tření musí být soustředěn na diskontinuity (zlomy). Vlivem relativního pohybu blízkých extraterestrických hmot (Slunce a Měsíce) od východu k západu může jejich gravitace přednostně pohybovat bloky hornin na těch diskontinuitách, které poskytují alespoň minimální východo-západní pohybovou složku. Ideální jsou severojižní diskontinuity, ale i na diagonálních (např. na sundské subdukci) dostačuje vektorová komponenta pro východo - západní pohyb.
Pro polohu zdrojů magmatických krbů nad subdukcemi lze spočítat zvýšení teploty na ploše klouzající litosféry z jejího tření, tepelné vodivosti a tloušťky nadložních hornin. Je to sice teorie, mám ale dojem, že pravděpodobná.
Více http://www.grano.de - http://teaching.grano.de/ - http://mail.map24.com/granometry.jiri.brezina
	J. Březina


 Upozornění na novou knihu. V prosinci 2004 vyšlo dílo, jež obsahuje popis více než 4200 minerálních specií a 8500 lokalit z celého světa - J.H.Bernard a J. Hyršl: Minerals and their localities. Hlavní důraz je kladen na minerální lokality a geologické prostředí, v němž se minerály vyskytují. Vedle známých klasických lokalit jsou zdůrazněny nové a často nálezově velmi produktivní výskyty. Vlastní popis minerálů je stručný, vedle chemického vzorce a systémového zařazení podle klasifikace prof. H. Strunze (1966), obsahuje hlavní údaje o struktuře a fyzikálních vlastnostech, které slouží k jejich určení. Uvedeny jsou i rozměry krystalů a agregátů z nejdůležitějších lokalit. U všech minerálů jsou uvedeny literární odkazy.
Text je doplněn o seznam lokalit s charakteristickými minerály, zejména typovými, a o více než 1000 barevných fotografií minerálů, které má průměrný sběratel možnost najít, nebo získat nákupem. Kniha je určena k orientační informaci profesionálních mineralogů a geologů a zejména pro potřeby muzejníků a amatérů.
Cena 98 E (cca 3000.- Kč), členům Společnosti Národního muzea v Praze poskytuje nakladatelství Granit slevu 20% (cena cca 2400.-Kč). Nakladatelství Granit, Štefánikova 43, 150 00, Praha 5, tel/fax 227 018 361, e-mail: info@granit-publishing.cz	J.H.Bernard

 O nevydařené knize: Od drahého kameňa k šperku (Maroš Barok a Vojtech Tichý 2004)
Publikace vyšla v loňském roce, má úctyhodný rozsah 433 číslovaných stran a její barevná vazba vypadá exkluzivně. Na zadní straně informuje o autorech coby odbornících. Reklamu jí dělala dokonce televize. Jde o vydavatelský záměr vydavatele Alius, Prievidza. Záměr bezesporu úctyhodný, výsledek je ale bohužel takový jaký je. Hned v úvodu upozorňuji na to, že velice špatný.
Nepatřím k těm, kteří rádi upozorňují na chyby a v případě publikací si o těch špatných většinou jen popovídám s přáteli. Tentokrát to ale není možné. Mé jméno se v úvodu knihy ocitlo mezi dvěma dalšími s uvedením že nám: “za odborné konzultácie pri zostavování tejto publikacie autori ďakujú”. Nevím, jak oba zbývající kolegové, ale já sice věděl, že autoři něco chystají, ale k obsahu publikace ani jejím jednotlivým částem jsem se nemohl vyjadřovat, protože jsem s nimi nebyl seznámen. Pokud bych konzultanta dělal, nedopustil bych, aby publikace vyšla, nebo bych nedovolil, aby byla jakkoli spojována s mým jménem. To je také důvodem proč se k obsahu i celému vzhledu publikace vyjadřuji.
Zaráží mne, že autoři mohli podobnou publikaci sestavit – k monografii má tento nesourodý slepenec velmi daleko. Autoři se nedrží ani svého vlastního obsahu. Je to škoda. Předkládají čtenáři nesourodou směs údajů převzatou z nejrůznějších příruček a komerčních prospektů. Kromě nepřesností jsou v textu i úplné hlouposti – jen namátkou (str.22): H=2,5 znamená, že minerál je 2krát ťažší ako voda; Mineralne primesi zmenili iný bezfarebný minerál korund na drahokam; (str.27): Ložisko Prirodzené (napr.kimberlity) alebo umelé (napr. náplavy ...); (str.28): Voda odnáša do morí aj dalšie látky evapority uvoľnené zvetráváním, napr. soľ a niektoré karbonáty. Vypisovat další nesmyslnosti nemá cenu.
Kapitola Vznik a výskyt drahých kameňov v prírode je nepochopitelná, místo vysvětlení vzniku šperkových minerálů je zde třeba v rámci podkapitoly 3.2.3. Sedimentarny vznik mineralov, výše citovaný nesmysl o evaporitech. Zařazení tabulky Svetová produkce diamantov (sutoviny) sem nepatří, stejně jako kapitola Rýžoviska drahých kameňov, zařazená mezi drahé kamene sedimentárního původu a drahé a ozdobné kamene metamorfovaných hornin. Rozepisovat se o jednotlivostech nelze, o chybných označeních minerálů - mohly vznikat i nepřesnými překlady z prospektů – a o gramatických závadách ani mluvit nechci. Samostatným problémem jsou obrázky a vůbec grafické přílohy zařazené do textu. Nevěřím, že si autoři skutečně vyžádali povolení k reprodukci obrázků (Smithsonův institut, ani další muzejní pracoviště, jak je znám, by nesouhlasily s kvalitou reprodukcí svých fotografií, jak jsou v publikaci prezentovány). Pro převzaté obrázky se autoři ani nenamáhali přeložit popisky (ostudný je rozostřený briliantový výbrus obr. 91 na str. 121). Diamantu je věnováno neúměrně místa, obrázky i texty a tabulky se zbytečně opakují, někdy se zdá, že část příloh jen vyplňuje místo. Platí to pro mnohé neostré fotografie a tabulky. Hlavně pak ale pro celou Doplnkovou tabulkovou časť – že autoři materiály jen okopírovali a bez komentáře a překladu je zařadili je trestuhodné. 
O klasifikaci drahých kameňov se čtenář z příslušné kapitoly nedoví nic a navíc již z názvu kapitoly 4 vyplývá, že autoři vůbec nevědí o terminologických požadavcích CIBJO schválených a používaných již desítky let. Co se hodnocení, určování a oceňování kamenů týče tak, stejně jako o jejich broušení a zasazování do šperků se čtenář mnoho nedoví. Obecně chybí vazba mezi textem a přílohami, ať jde o fotografie, mapky nebo obrázky. Špatně je dokonce citována i v závěru údajně použitá a doporučená literatura (ani se mi nechce věřit, že se s ní autoři skutečně seznámili, když dokázali předat k vydání svůj rukopis). 
Přiložené CD je zpracováno ostudně – obrázky bez popisek a v podstatě bez ladu a skladu neodpovídají ani těm elementárním podmínkám elektronického publikování. Autorský podíl na knize i CD je značný, nicméně svou vinu má na vydání i vydavatel ALIUS, je trapné, že rukopis nebyl lektorsky posouzen. Pokud by podklady dostal do rukou odborník, mohli autoři na základě jeho připomínek sestavit užitečnou publikaci.  
Na závěr se obvykle upozorňuje, k čemu je recenzovaná publikace dobrá. Tato je taková, že nemůže posloužit k ničemu, snad jen jako ukázka toho, jak podobná práce v žádném případě vypadat nemá. Popravdě řečeno kniha je tak špatná, že si nevzpomínám, že bych měl podobnou kdy v rukou. Všechny potencionální kupce, zvlášť školy, muzea a výzkumné ústavy před ní musím varovat, koupit tuto knihu znamená pouze vyhodit peníze.	
	I. Turnovec
 Drsná krása drahých kamenů autora Jaromíra Sudy je skutečně drsným desperátským činnem. Nakladatel Expos, ISBN 80-239-2219-X, formát 160 stran, 24x17 cm, česky, vázaná vazba, 490 gr, rok vydání 2004 (1. vydání), země původu ČR. Knihu najdete dokonce i v prodejně Akademie na Václavském náměstí, jinak ji nabízí internetový obchod http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo121463 . Na uvedené adrese jsou i tři připomínky (včetně té mojí). Mezi ukradenými neoznačenými a necitovanými fotografiemi je i moje. Recenze na toto “veledílo” snad ani napsat nejde. Přikládám jen tři kratičké připomínky z výše uvedené adresy prodejny Kosmas.
Kniha - Dalibor Velebil (recenzent – nikoli autor knihy), Národní muzeum, Praha, 17.05.2004. Kniha je téměř doslova opsána podle knihy autorů V. Boušky aj. Kouřimského “Drahé kameny kolem nás” (potažmo “Atlas drahých kamenů”), ilustrace a fotografie jsou až na výjimky přeskenovány z téhož zdroje. Kvalita a grafická úprava je otřesná. “Autor” a vydavatel jsou prachsprostí zloději.
Plagiát!!! – Marek Chvátal, mchvatal@mail.cuni.cz , Přírodovědecká fakulta UK Praha, 18.05.2004. Našel jsem knihu v nejmenovaném knihkupectví a málem jsem se zhroutil smíchy a hrůzou – ten pán prostě vzal knížky Kouřimského, Boušky a Rosta, okopíroval je včetně obrázků a fotografií a vydává to za vlastní práci, dokonce v doslovu ještě děkuje “svým předchůdcům”!!! Neuvěřitelné. Doufám, že vlastníci autorských práv uplatní své nároky právní cestou.
Nemám slov – RNDr Ivan Turnovec, itu@quickcz , 23.5.2004. Je to skutečně ostudné, když vycházejí plagiáty a nikdo se nad tím nepohoršuje – mohu jen potvrdit, co uvedli oba mládenci přede mnou. Údajný autor by se měl stydět. Moji přátelé Vladimír Bouška i Jiří Kouřimský si něco podobného nezaslouží, a to tím spíš, že se sami nemohou bránit.	I. Turnovec

 Vzorný student Radim Kettner. Výroční zprávy Císařského a královského reálného a vyššího gymnázia v Praze v Křemencově ulici za rok 1908 a 1909 prozrazují, že tu v uvedených letech v sextě a septimě absolvovala výuku dnes již legenda české geologie, pozdější profesor a akademik Radim Kettner, a to ve svých 17. a 18. letech. Na pilného a nadaného studenta se nešetří chválou, detailně je popisován jeho přínos pro přírodovědecké sbírky ústavu. V sextě pod profesorovým vedením kreslí řadu recentních obratlovců, 18 tabulek pro výuku botaniky, renovuje sbírky hmyzu. Škola děkuje za jeho dar – vycpaného roháče černokrkého. V septimě maluje gibona, tuleně, muflona, ptáka Moa, ale také řadu dinosaurů, vše jako olejomalby a akvarely. Také má řečnické cvičení “O čaji”. Kustod se zmiňuje s radostí o jeho práci a příchylnosti ke škole, kde zanechává trvalou památku své ušlechtilé horlivosti. Pro zajímavost předměty a počet vyučovacích hodin v septimě: náboženství 2, latina 6, čeština3, dějepis a zeměpis 4, matematika3, přírodopis 3, nepovinná němčina 3. Platilo se školné, od kterého byli osvobozeni jen nadaní nemajetní studenti.
K dispozici jsem měl pouze dvě výroční zprávy. Činnost chváleného studenta byla v ostatních ročnících jistě obdobná. Netřeba dodávat, že od primy do oktávy šlo o studium s vyznamenáním. Zajímavé však je to, že jeho zájem o geologické vědy nebyl dosud vyhraněný. Je to rozdíl od některých jiných významných osobností (např. prof. Ivo Chlupáče), kteří publikovali své geologické práce už před vstupem na vysokou školu.
Kresby Radima Kettnera trvalou památku nezanechaly. Gymnázium bylo po převratu v roce 1918 přejmenováno na Masarykovo státní reálné gymnázium v Praze II, ale škola, známá pod pojmem Křemencárna, byla zrušena po únoru 1948. Dnes je v budově Průmyslová škola chemická.	J. Kovářík

 Milešovka a jedno její výročí. Nejvyšší hora Českého středohoří s 837 m n. m. umožňuje, vzhledem ke svému převýšení vůči okolí, krásnou vyhlídku do středu Čech. Oblíbil jsem si zdejší výhled v době, kdy jsem prováděl geologický průzkum výskytů českých granátů. Již přede mnou  opakovaně vrchol Milešovky navštěvoval na přelomu 19. a 20. století pruský král Friedrich Wilhelm III. Zavítal sem i známý německý přírodovědec Alexander von Humboldt. Ten dokonce označil výhled z Milešovky za třetí nejkrásnější, jaký kdy viděl (a to projel během svých výzkumných cest značnou část světa). 
Stoleté výročí oslaví v letošním roce zdejší meteorologická observatoř, myslím si, že připomenutí tohoto výročí geologům neublíží. Byla na vrcholu Milešovka vybudována na podnět komerčního rady Reginalda Czermack-Wartecka. Ukázalo se totiž, že meteorologické podmínky na vrcholu Milešovky se blíží podmínkám v odpovídající výšce volné atmosféry a tato skutečnost přispěla k jejímu zřízení.
Jednání o koupi pozemku pro stavbu včetně přístupové cesty byla s majitelem panství, hrabětem Johanem von Ledebur-Wicheln ukončena v listopadu 1900. Z pěti projektů, podaných různými architekty, byl dne 25.2. 1903 vybrán návrh J.Hocka. Začátkem května se vyhloubily základy a koncem června 1904 byla observatoř postavena. Začátkem července pak byla zkolaudována vědeckou komisí,  a v říjnu téhož roku byla předána k užívání. Prvním ředitelem se stal prof.dr. Rudolf Spitaler, vedoucí katedry pro kosmickou fyziku a geodynamiku na pražské Německé univerzitě. Nepřetržité meteorologické pozorování bylo zahájeno 1. ledna 1905 .
V současné době se na Milešovce, kromě základních meteorologických a klimatologických měření a pozorování, provádí i řada speciálních měření v rámci výzkumných projektů Akademie věd ČR. Jedná se např. o měření spojená s výzkumem fyzikálních a chemických vlastností mlh, nízké oblačnosti a srážek, se zaměřením na obsah znečisťujících látek.Zdejší observatoř je nyní zařazena do základní klimatologické sítě Světové meteorologické organizace. Meteorologická a klimatologická data z Milešovky byla také publikována. Nejrozsáhlejší je monografie R. Brázdila, J. Štěkla a kolektivu, “Klimatické poměry Milešovky", kterou vydalo nakladatelství Academia v roce 1999.	I. Turnovec

 Geologové výtvarníci. V Přírodovědném klubu Barrande (Praha 3, Ježkova ul. 8) se uskutečnilo v letech 2003 a 2004 několik výstav obrazů a kreseb, jejichž autoři jsou geologové. K nim se přidali také geologové, kteří se zabývají výtvarnou a dokumentární fotografií. Pro mnohé návštěvníky bylo překvapením, jak dobře umějí naši geologové kreslit, malovat a fotografovat.

Miloš Lomoz (1926) pracoval jako geolog v ČGS, Geofondu a Geoindustrii, několik let také v marocké geologické službě Maluje olejem krajiny, výraznými pastózními tahy, zvláště šumavské scenérie a jejich lesní zátiší. Zdařilé jsou i jeho pastelové kresby (Kašperk, Modrava), jimiž si zachycuje dojmy, které by mohly být později využity pro větší olejová plátna. Výstavu uvedl profesor DAMU Miloš Ditrich, Lomozův přítel z žižkovského gymnázia. Hostům se nejvíce líbily otevřené šumavské plenéry a lesní cesty malované téměř cézannovským koloritem a rozvržením obrazu.

Tomáš Pačes (1937), jeden z vedoucích pracovníků ČGS, se představil publiku jako nadaný akvarelista, lyrický vyznavač krásy, ať už na obrazech ze Švédska (polární záře), nebo motivech italských a španělských. V jeho akvarelech se promítá touha vystihnout jemnost krajiny i architektury, na druhé straně (období drsných akvarelů z dob totality) i bezútěšnou tupost sedmdesátých let “ normalizace”. Tomáš Pačes je intelektuální hledač přírodních kontrastů, zrcadlení ve vodách. Je však i ironickým glosátorem komunistických let. Nalezl obdivovatele, kteří by rádi měli jeho akvarely ve své sbírce.

Zcela jiný žánr kresby nám poskytla výstava “úsměvných kreseb” Miloše Ďuriše (1936), geologa a geochemika ČGS. Jde o portréty nebo karikatury celé řady pracovníků v geologii od zdařilého úsměvu Mony Lisy (Josef Tesař) až po mroží knírky dr. Bedřicha Moldana, prvního ministra životního prostředí České vlády po r. 1989. Miloš Ďuriš má výjimečný cit pro portrétní zkratku s humornou nadsázkou (“Woody Allen” Karel Pošmourný) nebo zdůraznění životního postoje (“bankovní úředník” ing. Pavel Linhart) – a v tom je kouzlo jeho jednoduché kresební linie. Ďurišovy zlatokopecké motivy ukázaly i jeho veselý pohled na geologické hrátky.

Profesionální zážitek přinesly přírodovědné ilustrace Adolfa Absolona (1937), geologa, který pracoval v Geoindustrii, v Akademii věd a posléze jako malíř a ilustrátor na volné noze. Ilustrace do knih profesora V. Pokorného (mikropaleontologické organismy). Dr. J. Klomínského (o zlatě), PhD Petra Jakeše (ke knihám Planeta Země nebo Cesty za Hefaistem), profesora J. Drobníka (ke knize Život) jsou jemné miniatury, které může vytvořit pouze velmi soustředěný výtvarník, který studoval přírodní vědy a rozumí geologickým procesům. Adolf Absolon je mnohotvárným umělcem. Jeho miniaturistické sklony jej vedou ke známkové tvorbě (kras, pískovcové skály, čedičové útvary, rozhledny nebo stromy), k jemné grafice a snovým malbám mystického podtextu v duchu Tolkiena. Dr. Absolon je malířem, který nalezl svůj styl a velejemný svět, v němž věrně přebývá a tvoří.

Geologem v době totalitní nouze se stal Vladimír Pechar (1931), který pracoval v ČGS (tehdy ÚÚG) a Geofondu. Je členem Sdružení pražských malířů a stal se známým svými soubory portrétů českých knížat a králů, obrazy ze staroegyptské mytologie a také shakespearovskými motivy a tvářemi ze slavných dramat. V Přírodovědném klubu vystavoval obrazy z Písecka. Úvodní slovo k výstavě Jihočeská krajina pronesl Mgr. J. Čapek. Expresivní podání jihočeské krajiny má tradici od pláten Kojanových nebo Matouškových. Vladimír Pechar maluje dojmy z krajiny jižních Čech  jemu vlastním ostrým rukopisem, zkratkou, někdy i jakoby technikou dřevořezu. Jeho krajiny jsou plné dynamiky úvozů a modelace mírných vrchovin. Vladimír Pechar je profesionální malíř, na své geologické extempore však rád vzpomíná.

Fotografie je přírodním vědám velmi blízká, a proto geologické a zároveň poetické fotografické zobrazení západoamerických národních parků  Ivany Frolíkové (1955), které nazvala “Tenkrát na Západě aneb od petrografie k fotografii”, potěší geologickou duši. Krásné záběry vzbuzují obdiv a živě vtahují diváka do kouzelných přírodních scenérií a jejich podivné atmosféry. Výstava petrografky dr. Frolíkové měla zasloužený ohlas a pochvalu za výborné fotografie americké přírody.

Poslední výstavu roku 2004 uspořádal pracovník ČGS Radko Šarič (1962). Nazval ji Trilobit v grafice, kresbě a malbě. Tento nadšený kreslíř a grafik vytvořil řadu zajímavých grafických listů (suchá jehla, lept) a perokreseb s humorným a úsměvně filosofickým pohledem do světa trilobitů a lidí kolem nich (Jedlík trilobitů, Trilobit na kříži, Mechanické hračky aj.) V jeho souboru kreseb a obrazů parafrázujících trilobity je skryta osobitá koncepce výtvarného humoru, a protože jde právě o svět zkamenělin, výstava Radko Šariče dobře ladila s myšlenkou přirodovědného klubu Barrande, který chce poskytovat zvláště geologům a paleontologům příležitost k  pohodovému setkávání.

Výstavy obrazů a fotografií v klubu Barrande nám přibližují dosud nezmapovaná umělecká zákoutí našich geologických přátel, plná nečekané poezie, vtipu, radosti z  tvorby a okouzlení přírodou.	V. Sattran

 Mineralogické burzy:
29.1.2005 Praha – I. Amatérská burza minerálů, ZŠ Brigádníků 510/14, Praha 10, 9,00–14,00, INFO: Michal Glykner, Dvouletky 243, 100 00 Praha 10,  T 274 820 475 (večer), e-mail: burzaglykner@seznam.cz 
19.02.2005 Bratislava – Stretnutie zberateľov minerálov, Stredisko kultúry Nové mesto, Vajnorská 21, Bratislava, od 8-15 h., INFO: J. Vitáloš, Šenkvická cesta 9, 902 01 Pezinok, T 905460870,  E mail: permonik@stones.sk - www.permonik.stones.sk
26–27.2. 2005 Praha – Výstava minerálů, šperků a fosilií,  Národní Dům na Vinohradech, Praha 2. So 9-18 h., Ne 9-16 h. INFO: L. Thin. Londýnská 55, Praha 2. Tel: 221 513 223,  602 282 895, e-mail: info@geosvet.cz - www.geosvet.cz
5.3.2005 Česká Lípa, 25. setkání sběratelů minerálů a zkamenělin, SOŠ Lužická 588, 7.30 – 13,30 h, INFO: P. Rückl, Skalice u Č.L. 459, 471 17 Skalice Česká  T 487 520 818, privat 487 721 014 , 777 642  644 e-mail: szes@clnet.cz
12.3.2005 Pardubice – XXIII. Mezinárodní výstava minerálů, Dům kultury Dukla, 7 - 15 h, INFO: Zdeněk Cejnar, V.Junkové 53,  530 03 Pardubice, T 466 265 335    	
26.3.2005 Brno -14.mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin, 9-16 h, Kongresové centrum Brno-Výstaviště, INFO: O. Mačalíková, Fax 543 211 221, mobil  607 928 457, e-mail: macalikova@kcbrno.cz
2.4.2005 Hradec Králové – II. Prodejní výstava minerálů, fosílií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin,  8,30–17 h., kult. stř. Médium, J. Masaryka 605, INFO: I. Součková, T 466 648 623,  606 168 566, e-mail: iva.buresova@wo.cz 
8-9.4.2005 Bratislava – Mineralogické dni. 9. predajná výstava minerálov, fosílií a šperkov z drahých kameňov. Cultus – Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava. Pi-So 9-18 h, INFO: Pavel Uher, Kat. ložiskovej geológie, Prí.f. Univerzita Komenského, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava, 905 484 251, Fax260 296 282, e-mail: @fns.uniba.sk" puher@fns.uniba.sk
9.4.2005 Ostrava - Mineralogické setkání, VŠB, Nová knihovna, Ostrava-Poruba, INFO: M. Kraus, Korunní 18, 709 00, Ostrava, T 596 979 111, 605 846 925, nebo: M. Duraj – VŠB T 596 995 469, e-mail: milos.duraj@vsb.cz
9.4.2005 Plzeň – 8. Setkání - prodejní výstava minerálů, šperků, kaktusů, sukulentů a bonsají, Dům kultury INWEST, 10–17h, INFO: D. Kosiková nebo J. Jandová, T 378 779 324, 378 779 166, 378 779 224, e-mail: kosikova@dk-inwest.cz 
16.4.2005 Příbram – 35. Mezinárodní setkání přátel nerostů, šperků a fosílií, Dům kultury Příbram VII od 7.00-14.00 h. INFO: Z. Marciníková, P.O.Box 41, 261 92 Příbram 2, T 318 621 461, e-mail: marcinikova@diamo.cz
29.4.-1.5.2005 Tišnov - XXX. mezinárodní ex. minerálů,  Sokolovna+gymnázium+zákl. škola v Tišnově, Pá 12-19h, So 8,30-19h, Ne8,30-16h, INFO: Andrej  Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 549 415 332, T/Fax 549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz - andrej.sucko@wo.cz - www.mineral-tisnov.wz.cz 
14–15.5.2005 Karlovy Vary,  XXV. ročník mezinárodní prodejní výstavy minerálů, fosilií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin. Předsálí hotelu Thermal, So 9–18h., Ne 9–16h. INFO: J.David, TOP GEO s.r.o, Duchcovská 17, 415 01 Teplice, T 417 536 357, E-mail: topgeo@quick.cz - www.mineralshow.hyperlink.cz , 
11.6.2005 Trnava – VI. “Trnafský šuter” 9–17h. Západoslov. múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, Trnava, INFO: Jiří Vitáloš, Šenkvická 9, 902 01 Pezinok, T 905 460 870, e-mail: permonik@stones.sk - www.permonik.stones.sk 
11.6.2005 Jičín - Kulturní dům, Prodejní a výměnný den sběratelů nerostů, zlatníků a šperkářů, 7-15h, INFO: Josef Marks, Blata 7, 506 01 Jičín, T 493 576 194
13–14.8.2005 Pezinok – XI.” Pezinský  permoník” – Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov, So 9–19h, Ne 9–17h. Kultúrné centrum Pezinok, Holubýho 42, Pezinok, INFO: Jiří Vitáloš, Šenkvická 9,  902 01 Pezinok, T 905 460 870, e-mail: permonik@stones.sk - www.permonik.stones.sk 
2-3.9.2005 Turnov, Oborová výstava šperků, klenotů, drahých kamenů a minerálů INTREGEM, Výstavní sály Muzea Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, 9–18 hod., INFO: Markéta Vitulová, T 481 322 106, Fax 481 325 277, mobil 737 133 127, e-mail: vitulova@muzeum-turnov.cz ;
9–10.9.2005 Banská Štiavnica - Stretnutie zberateľov minerálov, fosílií a drahých kameňov - Štiavnický Salamander, Stredná priemyselná škola S. Stankovianskeho (bývalá chemická), Akademická 13, Banská Štiavnica, Pi 14:00–19:00, So 9:00–17:00 Info: D. Kúšik, T 905 639 954, e-mail: mineral_sk@szm.sk - http://permonik.host.sk/
17.9.2005 Příbram – 36. Mezinárodní setkání přátel nerostů, šperků a fosílií, Dům kultury Příbram VII, 7.00-14.00h. INFO: Z. Marciníková, P.O.Box 41, 261 92, Příbram 2, T 318 621 461, e-mail: marcinikova@diamo.cz
16–18.9.2005 Praha – 8.mezinárodní veletrh Sběratel (minerály, filatelie, numismatika, aj), Výstaviště Praha 7 – Holešovice, Pá a So 10–18h, Ne 10–16h, INFO: J. Jirásek, P. Kopáček, T 224 218 403, 224 236 506, Fax 224 218 312, 224 235 033, email: sberatel@ppa.cz - info@ppa.cz - www.sberatel.info
24.9.2005 Olomouc – Výstavní a prodejní burza minerálů, šperků, drahých kamenů a zkamenělin; Olomouc (místo bude upřesněno pozvánkami dle adresáře a zájemcům, kteří nás budou kontaktovat), INFO: R. Morávek, Vlastivědné muzeum, nám. Republiky č.5, 771 03  Olomouc, T 585 515 164, e-mail: moravek@vmo.cz 
1.10.2005 Banská Bystrica - Výstava a burza minerálov. Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica, So 9-15h., INFO: V. Ševčíková, Krivánska 16, 974 01 Banská Bystrica, T 907 829 680., D. Očenáš, Rázusa 5, 974 01 Banská Bystrica,T 905 924 570 - mail: hvezdar@isternet.sk 
8.10.2005 Plzeň – MINERÁL INWEST – 9. Setkání - prodejní výstava minerálů, šperků, kaktusů, sukulentů a bonsají, Dům kultury INWEST, 10–17h, INFO: D. Kosiková nebo J. Jandová, INWEST-K, a.s., Dům kultury, Americká 49, 301 50 Plzeň, T 378 779 324, 378 779 166, 378 779 224, e-mail:kosikova@dk-inwest.cz
15.10.2005 Jablonec - 22. výměnná a prodejní výstava minerálů, drahých kamenů, fosilií, šperků a léčivých kamenů,  7,30-14,00h, gymn. U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou, Inf: H. Nemetschke, Revoluční 26, 466 01, Jablonec n/N, T 483 317 409
15.10.2005 Nové Město na Moravě – II. burza minerálů, fosilii a šperků – Kulturní dům, INFO: V. Soldánová a L. Neumanová, T 566 618 961, e-mail: ludmila.neumanova@nmnm.cz    
14-15.10.2005 Bratislava, 10. predajná výstava minerálov, fosílií a šperkov. Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava. Pi-So 9-18h, INFO: P. Uher, Prír.f.UK, 842 15 Bratislava, T 905 484 251, Fax 260 296 282, e-mail: @fns.uniba.sk" puher@fns.uniba.sk
22.10.2005 Bratislava – Medzinár. Stret. Zber. minerálov, 8–15h. Kult. stredisko, Vajnorská 21 Bratislava, INFO: J. Vitáloš, Šenkvická 9, 902 01, Pezinok, T 905 460 870, e-mail: permonik@stones.sk  www.permonik.stones.sk
5.11.2005 Hradec Králové – II. podzimní mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosílií, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin, 8,30–17h. kulturní středisko  MÉDIUM, J. Masaryka 605, INFO: I. Součková, Nová 209, 530 09 Pardubice, T 466 648 623, 606 168 566, e-mail: iva.buresova@wo.cz
11-13.11.2005 Tišnov - XXX. Podz. Mezinár. Ex. minerálů,  Sokolovna+gymnázium+zákl. škola v  Tišnově, Pá 12-19h, So 8,30-19h, Ne 8,30-16h, INFO: A. Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov,  T 549 415 332, T/Fax 549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz - andrej.sucko@wo.cz - www.mineral-tisnov.wz.cz
19.11.2005  Ostrava - Mineralogické setkání, VŠB, Nová knihovna, Ostrava-Poruba, INFO: M. Kraus, Korunní 18, 709 00, Ostrava, T 596 979 111, 605 846 925, nebo: M. Duraj – VŠB 596 995 469, E-mail: milos.duraj@vsb.cz
26.11.2005 Jičín - Kulturní dům, Prodejní a výměnný den sběratelů nerostů, zlatníků a šperkařů, 7-15h, INFO:J. Marks, Blata 7, 506 01 Jičín, T 493 576 194
26.11.2005 Brno -15. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin, 9-16h, 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
3.12.2005 Bratislava - XXII. Medzinárodné stretnutie zberateľov nerastov a skamenelín, v budove Slovenského národného múzea v Bratislave, Vajanského nábrežie 2, INFO: M. Gregor, T 259 349 103, e-mail: prirmuz@snm.sk
10.12.2005 Písek - Předvánoční burza minerálů, Prácheňské muzeum v Písku, 9,00–14,00h, INFO: J. Cícha, Prácheňské muzeum, Velké nám. 114, 397 24 Písek, T 382 201 119, Fax 382 211 114, e-mail: cicha@quick.cz
5-7.5.2006 Tišnov - XXXI. mezinárodní expozice minerálů, Sokolovna+gymnázium+zákl. škola v  Tišnově, Pá 12 - 19h, So 8,30-19h, Ne 8,30-16h, INFO: A. Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 549 415 332, T/Fax  549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz - andrej.sucko@wo.cz - www.mineral-tisnov.wz.cz - www.tisnov-mesto.cz
10-12.11.2006 Tišnov - XXXI. podzimní mezinárodní expozice minerálů, Sokolovna+gymnázium+zákl. škola v  Tišnově, Pá 12-19h, So 8,30-19h, Ne 8,30-16h, INFO: A. Sučko, Hornická 1526, 666 03 Tišnov, T 549 415 332, T/Fax 549 413 175, e-mail: sokoltisnov.min@wo.cz - andrej.sucko@wo.cz - www.mineral-tisnov.wz.cz - www.tisnov-mesto.cz	A. Sučko

 Protože v Informátoru zbylo ještě trochu místa, dovoluji si zařadit píseň kolegy Čtveráka, složenou k příležitosti exkurze do Bozkova v roce 2003.
Čtverák Jaroslav - Exkurze do Bozkova Na výlet do ráje Česka míří naše výprava,
trasa je to sice hezká, účel to však vyhrává.
Objevíme, prozkoumáme, každý jinak co je co,
mnozí vše jó po svém známe a třeba i tohle to.
 Muzeum Českého ráje, expozice světová,
skutečnost i slova báje, krása natůr doslova.
Objevíme, prozkoumáme, každý jinak jaký je,
mnozí ho jó po svém známe co tam bylo, co dnes je.
 Kozákov ten kopec bájný, hornina sen, drahokam,
rozhled až na Prahu tajný, každý objeví ho sám.
Objevíme, prozkoumáme, každý po svém jaké je,
mnozí ho snad jistě známe, co tam bylo, co tam je.
 Semily to známé město na Jizeře uzříme,
zde si dáme bene přesto, co se o něm dovíme.
Objevíme, prozkoumáme každý jinak, to je to,
mnozí dnes je po svém známe tohle zemní memento.
 Bozkovské jeskyně príma, cíl náš jasný, základní,
odborná přednáška živá, kdo má dost, tak odpadni.
Objevíme, prozkoumáme, po svém každý, možná snad,
co zde bylo, co zde známe, co má každý Čech snad rád.
 Trosky pokud na ně přijdem, světový to unikát
a když ne, tak domů zmiznem, možná každý bude rád.
Objevili, prozkoumali, snad každý je spokojen,
že jste něco nepoznali? Neva, byl překrásný den.
 Někdy stačí jenom málo, my jsme zvládli mnohem víc,
Všechno za vše jistě stálo, svět je přeci bez hranic.
Všechno za vše jistě stálo, svět je přeci bez hranic!



 Výbor ČGS uvažuje o vytvoření nové verze “Informátora České geologické společnosti” distribuované jako časopis, kde by se mohly publikovat i drobnější zprávy a výsledky, nálezové zprávy, diskuse, různé společenské zprávy a oznámení apod., které nenacházejí uplatnění v jiných českých geologických časopisech a přesto je o ně mezi geologickou veřejností zájem. Příspěvky by byly výhradně v českém, případně slovenském jazyce. Členové ČGS by tento časopis dostávali i nadále zdarma (v krajním případě za minimální režijní cenu), nečlenové by měli možnost si jej zakoupit, případně předplatit. Rádi bychom znali váš názor, kladný nebo záporný a vaše připomínky. Sdělte nám je prosím ústně, písemně, případně telefonicky prostřednictvím kteréhokoli člena výboru, nebo na níže uvedené kontakty na Z. Táborského nebo B. Čížkovou.	Z. Táborský

 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 novou, nebo si změní e-mailovou adresu, aby nám to oznámili. V současnosti se to týká zejména kolegů Renaty Čopjakové, Jana Němce a Ivana Větvičky, jejichž adresy nefungují. Děkujeme za pochopení. 	Z. Táborský

 Uzávěrka Informátora 2/2005 bude 30.6.2005. 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

 Upozornění: Přikládáme složenku na úhradu členského příspěvku na rok 2005 (eventuelně u dlužníků i za starší roky). Členský příspěvek na rok činí 200,- Kč, pro důchodce, studenty a ženy na mateřské dovolené 80,- Kč. Prosíme všechny o včasné zaplacení - je možné platit i přímo pí. Čížkové proti potvrzení. Těm, kteří dostávají Informátor mailem, přijde složenka samostatně. Komu ne, má již zaplaceno. Veškeré informace a reklamace prosíme na sekretariát ČGS. 
Kontakt na sekretariát ČGS: B. Čížková, V Holešovičkách 41, 182 09 – Praha 8, tel.: 266 009 323, 732 633 647 (pouze úterý a čtvrtek 9-15 hodin), e-mail: ceges@centrum.cz (kdykoli)	B. Čížková
Pozvání na 2. sjezd České geologické společnosti

Česká geologická komunita již delší dobu pociťuje absenci fora pro pravidelné setkávání a výměnu názorů a informací. Fora, které by nebylo úzce profesně nebo regionálně omezené, ale umožnilo mezioborové diskuse v celém spektru geologických věd. Fora, kde by se  diskutovalo česky, bez zábran daných nedokonalou znalostí angličtiny mnohých z nás. Takovým forem v minulosti byly sjezdy Československé společnosti pro mineralogii a geologii. 
Výbor ČGSpol se rozhodl obnovit tradici sjezdů bývalé ČSMG a navázat na 1. sjezd ČGSpol pořádaný v roce 1993. Nadále chceme pořádat sjezdy pravidelně v intervalu 2-3 let. 
 Zveme tedy geologickou veřejnost České republiky, členy i nečleny ČGSpol, na 2. sjezd České geologické společnosti, který se bude konat od 19. do 22. října 2005 ve Slavonicích. Vzhledem k místu konání sjezdu a navazujících exkursí vyhlašujeme ústředním tématem sjezdu “Předplatformní vývoj Českého masívu”. Vítány jsou však samozřejmě příspěvky ze všech oborů geologických věd. První část sjezdu bude věnována vyzvaným přednáškám předních badatelů z oboru regionální geologie Českého masívu, na ně navážou vyzvané přednášky z dalších geologických disciplín a standardní přednášky a postery účastníků sjezdu. V případě většího počtů příspěvků bude jednání rozděleno do sekcí.

Místo konání: Slavonice, renesanční klenot na pomezí Čech a Moravy, město usilující o zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, město historicky pozoruhodné a přitom žijící normálním životem, dosud nezaplavené komerční turistikou.

Termín: 19.-21. října 2005 (středa-pátek), + 22. října (sobota) exkurse

Přípravný výbor:  Karel Breiter, Petr Budil, J. Leichman

Předběžný program:
19.10. – 12-14 hod registrace, 14 – 18 hod vyzvané přednášky na nosné téma sjezdu
20.10. – 9-12 hod další vyzvané přednášky, 14-18 hod standardní přednášky + postery
21.10. – 9-12 a 14-18 hod standardní přednášky + postery
22.10. – fakultativní exkurse:   1. granity Centrálního moldanubického plutonu 
                                   2. moravské Moldanubikum

Vložné:     500 Kč pro členy ČGSpol a studenty, 600 Kč pro ostatní, vložné zahrnuje náklady na pronájem sálů, tisk sborníků abstrakt a občerstvení během zasedání.

Ubytování: v místě je k dispozici cca 100 lůžek s vyšším standardem (cena 400-500 Kč/noc) a cca 200 lůžek s jednoduchým standardem (cena do 200 Kč/noc).

Důležité termíny:  31.3. - zaslání předběžných přihlášek
                              Duben – 2. cirkulář
                              30.6. – abstrakty + závazné přihlášky
                              31.8. – platby
                              Září – 3. cirkulář-program

Informace:  Karel Breiter, Česká geologická služba, Geologická 6, 15200 Praha 5
                    E-mail:  breiter@cgu.cz


Předběžná přihláška na 2. sjezd České geologické společnosti
19.- 21. října 2005 ve Slavonicích

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………..
Adresa:………………………………………………………………………………………..
              ……………………………………………………………………………………….
               ………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………           Telefon: ……………………………………….

Jsem členem/členkou ČGSpol:                 *      Ano                          Ne  

Sjezdu se zúčastním:                                        téměř určitě              pravděpodobně  

Předběžný název mého příspěvku: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Preferovaný způsob prezentace:                       přednáška                poster

Hodlám se zúčastnit exkurse do Centrálního moldanubického plutonu      Ano        Ne
Hodlám se zúčastnit exkurse do moravského Moldanubika                        Ano         Ne

Mám zájem o jednoduché ubytování v ceně cca 200 Kč/noc                      Ano          Ne
Mám zájem o ubytování vyšší kategorie v ceně 400-500 Kč/noc                Ano         Ne
Nemám zájem o zajištění ubytování. Ubytování si zajistím sám                 Ano         Ne







*  zaškrtněte prosím vždy správnou odpověď
Vyplněnou přihlášku doručte do 31. března 2005 na adresu:
Karel Breiter, Česká geologická služba, Geologická 6, 15200 Praha 5


