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Záryisz jednání valné hromady Čalc konané 3,4.20t4

Valná hromada (vH) Čerc se po řádném svoliíní konala ve čhrrtek 3-4.2014 v zasedací místnosti ČGS,
útvar Geofond, Kostelní 26,Praha7. Začátek byl stanoven na 15:30. Vzhledem k tomu, že se nesešel počet

účastníků předepganý stanovami' odročil se zaěátek o 30 min na 16:00. Seznam přítomných je na prezenční
listině v archivu CALG.

Jednání zahájíl prof. Vaněček, přivítal všechny přítomné a přednesl zprávu o činnosti Čarc V roce
201"3. Zminil se o účasti našich členů na 55. Foru pro nerudy na Slovensku, o konání podzimního semináře
na Rohanově, o vyprac ovéní studie ,,Aktuální stav využitelnost nerostných zdrojů kobaltu a niklu .r, ČK' a
exkurzi někteýh členů ČALG ve Španělsku a Portugalsku. Čarc sponzorovala vydání knihy doc. Skácela:
Maroko očima geologa. Autor bude přítomen na 56. Foru pro nerudy, pro zájemce tuto knihu podepíše.

Tajemnice A. Horáková přednesla účetní zprá*u, zprávu revizrrí komise přednesl J. Novák. Týo zprávy
byly VH jednomyslně schváleny.

Prof. Vaněček informoval o blížícim se 5ó. Foru pro nerudy a všechny přítomné na něj pozval. Dále
informoval VH o jednání s ChorvatshÍm geologic\im institutem o možné spolupráci chorvatských geologů
na pořádaní Fora pro nerudy. Zástupci Čerc byli pozváni na jednání do Zagrebu, které bude počátkem
května 2014. Podzimní seminář se uskuteční v okolí Sternberka (30.9. - 2.10.) a bude se věnovat především
ložiskům břidlic.

M. Raus informoval o činnosti Unie geologicsých asociací. V půlce dubna vyjde noqý Zptavoďaj.
UGA vystoupilaz EFGU.

Protože Čnro ďouhodobě uvažuje o možnosti získat pro některé své členy status kompetentní osoby,
prof. Vaněček opět navětže spolupráci s EFGU (na předešlé dopísy nedošla odpověď).

Tajemnice Arrna Horáková nawhla, aby i na rok 20t4 zůstala výše ročního členského přispěvku
nezměněná v hodnotě 100,_ Kč' Tento náwh byl jednomyslně přijat.

VH projednala přihlášku nového člena Ing. Antonína Hájka a po té jeho přijetí schválila.

VH byla informována o zrrňnách, které přinesl nový občanský zakoník' pro ČALG to bude znarnenal
urěitou úpravu stanov s tím, že je čas do roku 2016. Rada ČeLG bude své členy průběŽně informovat.

Členové Čerc byli upozoměni na nové webové shánky asociace (http:/iwww.calg.cz).

VH jednomyslně schválila návrh prof. Vaněčka na jmenování doc. Skácela čestnýn členem Čarc.
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Schválil prof' Ing. Mřko Vaněček DrSc.
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