AKTUALITY
TOPICAL

NOVÁ

RUBRIKA

„PRACOVNÍ

MÍSTA

Redakce, v souladu s rozhodnutím redakãní rady, vychází vstﬁíc
zájmu ãtenáﬁÛ a pﬁipravuje zaﬁazení rubriky „Pracovní místa –

–

NABÍDKA A POPTÁVKA“

nabídka a poptávka“, tak jako je tomu v ﬁadû jin˘ch odborn˘ch
ãasopisÛ.
Poprvé bude nová rubrika zaﬁazena v 1. ãísle v roce 2004, které
vyjde v polovinû února. Uveﬁejnûní Va‰í nabídky ãi poptávky
voln˘ch pracovních míst v kterémkoli z prvních tﬁech ãísel ãasopisu BETON TKS v roce 2004 bude zdarma.
Redakãní uzávûrka pro pﬁíjem nabídek/poptávek do 1. ãísla je
15. ledna. (Uzávûrky dal‰ích ãíslel budou vÏdy v polovinû lichého
mûsíce.) Rezervujte si místo pro svou nabídku/poptávku jiÏ
teì! Rubrika bude zaﬁazena v rozsahu max. dvou tiskov˘ch stran.
Formát: vizitka, tj. 90 x 55 mm (‰ x v), tisk v barvû, text a grafická úprava nejsou pﬁedepsány (viz ukázky). Podklady pﬁijímá
redakce elektronicky ve formátech DOC, RTF, CRD, JPG.

TÉMATA
âíslo

5/2004
6/2004
pﬁíloha 4. roãníku

DÒM“

Ve ãtvrtek 6. listopadu 2003 se v prostorách âeské komory architektÛ (Josefská 34/6, Praha 1) uskuteãnil workshop k architektonické a konstrukãní soutûÏi na rodinn˘ dÛm s pouÏitím
monolitického betonu nebo betonov˘ch stavebnicov˘ch systémÛ, kterou vyhlásily âeská komora architektÛ, Svaz v˘robcÛ
cementu âR a V˘zkumn˘ ústav maltovin Praha, s. r. o., pod
názvem „Betonov˘ dÛm“.
Jednací sál byl zcela zaplnûn zájemci
o soutûÏ, zástupci vyhla‰ovatelÛ soutûÏe,
ãleny poroty a pﬁizvan˘mi hosty. Úvodní
slovo pronesl Ing. Jan Gemrich, v˘konn˘
tajemník Svazu v˘robcÛ cementu âR.
Pﬁedstavil pﬁítomn˘m Svaz v˘robcÛ cementu âR a seznámil je s aktivitami odborn˘ch pracovních komisí.
S pﬁedná‰kami vystoupili:
• Ing. arch. Jan ·típek, pﬁedseda âKA –
Beton ve formû vybrolisovan˘ch tvárnic
systému KB-Blok ve v˘stavbû rodinn˘ch
a bytov˘ch domÛ

âÍSEL

4.

ROâNÍKU

Hlavní téma

1/2004
2/2004
3/2004
4/2004

WORKSHOP „BETONOV¯

SUBJECTS

Pozemní stavby
Tunely a podzemní konstrukce
Sanace
Vozovky a mosty
Beton v hybridních
a netradiãních konstrukcích
PrÛmyslové stavby a podlahy
Beton v architektuﬁe

Uzávûrka
rukopisÛ
31. 12. 2003
10. 02. 2004
10. 04. 2004
10. 06. 2004

únor 2004
duben 2004
ãerven 2004
srpen 2004

10. 08. 2004

ﬁíjen 2004

10. 10. 2004
10. 6. 2004

prosinec 2004
3. aÏ 4. ãtvrtletí 2004

Vyjde

• Doc. Ing. Jiﬁí Dohnálek, CSc. – V˘voj betonu v ãesk˘ch zemích
od 19. stol. do souãasnosti
• Ing. Vlastimil ·rÛma, CSc. – Beton, jak ho skoro neznáme
Poté následovala diskuze, ve které zástupci vyhla‰ovatelÛ a ãleBetonov˘ dÛm“ odpovídali na dotazy archinové poroty soutûÏe „B
tektÛ, kteﬁí zvaÏují úãast v soutûÏi.
Ve‰keré podrobnosti o vyhlá‰ení a podmínkách soutûÏe
najdete na: www.vumo.cz, pﬁihlá‰ky a dal‰í informace
na: marketa.kohoutova@cka.cc

Aktuální informace o pﬁipravovan˘ch akcích poﬁádan˘ch âBS najdete vÏdy na www.cbz.cz. V nové pﬁehledné úpravû ‰etﬁí Vá‰ ãas.
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