
Zápis zasedání Rady Čnno _ e-mailové komunikace 11.5. - 19.5.2oI7

Hlasovali (bez titulů): Bárta, Bláha, Čápová, Dostál, Hruška, Kaláb, Pazdírek, Stolárik, Vilhelm

1. Valná hromada ČRaG proběhla 2L.3.2oL7 v Brně v areálu Centra AdMaS při FAST VUT v Brně.

V dopoledních hodinách proběhl v témže místě workshop ,,Současný stav výroby přístrojů v České

republice", do kterého se zapojilo šest firem' Výstavu navštívilo více než 40 zájemců. Za přípravu akce
patří dík brněnské pobočce, jmenovitě jejímu vedoucímu RNDr' Pazdírkovi.

2. Ve dnech 4.-7 'září 2oI7 se bude v Brně konat XV. hydrogeologický kongres spojený se lll'
inženýrskogeologickým kongresem pořádaný PřF MU, Českou asociací hydrogeologů, českou asociací
inženýrských geologů. Probíhá kontakt a jednání s pořadateli o umožnění prezentace čRnc na této
akci a ,,zopakování workshopu českých výrobců geofyzikálních přístrojů". Návrh byl pozitivně přijat,

aktivitu koordinuje RNDr. Bárta (kontakt s UGA) a RNDr. Pazdírek (kontakt s pořadateli)

3. od RVS jsme na vydávání časopisu EGRsE obdrželi dotaci ve výši 55 tisíc Kč'

Vzhledem k plánované dlouhodobé nepřítomnosti technického redaktora lng. Gebauera bude letošní
ročník připravovat RNDr. Ryšavý .

Ediční plán letošních číselje na webu, předseda RR ve spolupráci s členy RR zabezpečí recenze
dodaných příspěvků a včasné vydání letošních čísel.

Hodnocení EGRsE do databáze Scopus je v řízení, bylo vyžádáno drobné aktuální doplnění (provedla

doc. Jiránková ve spolupráci s předseoou ČRRc).

Byly získány základní informace o přidělení doi pro EGRsE (doc. Bláha, Mgr. Palacký), aktuálně se čeká
na reakci na naše doplňující otázky.

Do redakční rady se navrhuje doplnit nového člena, a to Mgr' Táboříka, Ph.D., který aktuálně působí
na přírodovědecké fakultě UK Praha. Kontakt zabezpečí doc' Bláha.

4. ostravská konference proběhla v plánovaném termínu 4._6. dubna tr., zúčastnilo se téměř 70

účastníků.

5. Letošní EAGE's Annual Meeting bude v Paříži (L2.-t5. červen 2oL7), za ČRRc se zúčastní předseda
asociace a Mgr. Jirků. Připraveny budou materiály pro prezentaci asociace.

Zapsal: Kaláb
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