Zápis z 12 jednání HV ČGS
Ostrava, 30.8.2010
Přítomni: Siwek, Perlín, Havlíček, Dostál, Herber, Hofmann, Jančák, Janouch, Jeleček, Kaňok,
Kolejka, Kopp, Kučerová, Vagai, Vančura, organizační tajemnice Dana Fialová
Host: Janský
Omluveni: Bičík, Fňukal, Kollárová, Ptáček
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Zhodnocení funkčního období HV ČGS 2006-2010
3. Schválení stanov společnosti
4. Schválení odměn funkcionářům HV ČGS
5. Schválení čestného členství (doc. Bičík, doc. Drápela, prof. Łoboda)
6. Zpráva šéfredaktora Geografie
7. Příprava Valného shromáždění ČGS dne 31.8.2010
8. Různé

Siwek, Perlín
Siwek
Siwek
Siwek
Siwek
Janský
Perlín

Program byl jednomyslně schválen a byl do něj oproti pozvánce nově zařazen bod 6. Zpráva
šéfredaktora Geografie a dosavadní body 6. a 7. byly posunuty až za něj (s novými čísly 7. a 8.).
ad 1. Kontrola zápisu
Všechny úkoly z posledního zasedání jsou průběžně plněny nebo již byly splněny.
ad 2. Zhodnocení uplynulého funkčního období
Zhodnocení přednese doc. Siwek na Valném shromáždění. Z problémových věcí: dlouhodobá
pasivita Východočeské pobočky ČGS, která již několik let nevyvíjí žádnou činnost. HV ČGS
nedoporučuje tuto pobočku rušit, protože se připravuje otevření Přírodovědecká fakulty Univerzity
Hradec Králové a s tím i možnost na oživení činnosti pobočky. Také Sekce sociální geografie je
v posledních 2-3 letech pasivní. Její vedoucí prof. Dostál popsal obtíže při činnosti této sekce (příliš
široké zaměření, těžko se hledají průřezová témata). Navrhl, že odstoupí a za nového vedoucího
doporučil dr. Josefa Novotného z UK Praha.
Usnesení
HV ČGS bere na vědomí zprávu prezidenta ČGS za uplynulé funkční období. Doporučuje změnu
ve funkci vedoucího Sekce sociální geografie.
Ad 3. Schválení stanov společnosti
Doc. Siwek předložil návrh v podobě, v jaké je po připomínkách z poboček. Přímo na místě byly do
návrhu včleněny ještě dvě další připomínky:
Čl. 11 upravit, v tom smyslu, že čestným členem může být osobnost, která se zasloužila o rozvoj
oboru.
Čl. 22.2. doplnit pod písmenem f) členem HV ČGS je šéfredaktor časopisu Geografie
Usnesení
HV ČGS doporučuje Valnému shromáždění schválit stanovy společnosti projednané 30.8.2010.
Pro: 14 hlasů
proti: 0
zdrželo se: 0
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ad 4. Schválení odměn funkcionářům HV ČGS
Prezident ČGS navrhl finanční odměnu 5000 Kč pro volené funkcionáře (vědeckého tajemníka a
hospodáře) za jejich práci během čtyřletého funkčního období. Oba jmenovaní funkcionáři ČGS
odměnu odmítli s odůvodněním, že nechtějí zatěžovat rozpočet společnosti.
ad 5. Schválení čestného členství
HV ČGS projednalo konečný návrh na čestné členy společnosti, který vznikl na základě návrhů
z poboček: doc. Ivana Bičíka (UK Praha), doc. Milana Drápelu (MU Brno) a prof. Jana Łobodu
(Wrocław – Polsko).
Usnesení:
HV ČGS doporučuje VS ČGS schválit jako čestné členy společnosti navržené kandidáty.
Pro: 14 hlasů
proti: 0
zdrželo se: 0
ad 6. Zpráva šéfredaktora časopisu Geografie
Šéfredaktor Geografie Doc. Janský seznámil HV ČGS se svoji zprávou, která bude přečtena na
zítřejším Valném shromáždění. Předložil návrh na rozšíření Redakční rady důvodů přetíženosti
jednotlivých zpravodajů. Novými členy Redakční rady byli navržení prof. Jan Kalvoda (UK Praha)
a dr. Petr Jehlička (Open University, UK).
Usnesení:
HV ČGS schvaluje rozšíření Redakční rady časopisu Geografie o prof. Kalvodu a dr. Jehličku.
Pro: 15 hlasů
proti: 0
zdrželo se: 0
ad 7. Příprava Valného shromáždění
Program Valného shromáždění ČGS připravil tajemník Radim Perlín, který byl pověřen
moderováním jednání. V následující diskuzi byly ujasněny předložené body a nově zařazeny
některé další. Celkový harmonogram jednání byl přijat bez připomínek.
HV ČGS nenavrhl do volených funkcí žádné nové kandidáty. Zítřejšímu Valnému shromáždní
budou jako kandidáti HV ČGS navrženi dosavadní funkcionáři: na funkci prezidenta ČGS doc.
Tadeusz Siwek, na funkci hospodáře dr. Tomáš Havlíček a na funkci vědeckého tajemníka dr.
Radim Perlín. HV ČGS nenavrhl žádného kandidáta na dosud neobsazenou funkci viceprezidenta
s tím, že ho může navrhnout samotné Valné shromáždění.
HV ČGS dále projednal návrhy kandidátů do Revizní komise. Budou to doc. Zdeněk Čermák z UK
Praha, dr. Hana Svatoňová z MU Brno a dr. Jana Bohdálková z OU Ostrava). Hlavní výbor
projednal také návrhy na obsazení jednotlivých komisí zítřejšího zasedání (mandátová, návrhová a
volební).
Mandátová a návrhová komise Kirchner, Marada, Chromý
Volební komise: Hupková, Kučerová, Kraft, Žufan, Ruda, Smolková

ad. 8. Různé
Radim Perlín upozornil na pokus o zlepšení postavení geografie jako oboru v systému věd
v databázích RIV a v jednotlivých panelech GA ČR, který by měl být prezentován i na sjezdu. HV
ČGS doporučil tuto problematiku dále sledovat a pokusit se změnit dosavadní nevyhovující stav,
kdy je geografie rozděleny mezi dva a v dílčích částech i více tématických oborů nebo skupin.

Zapsal: R. Perlín
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Ověřil: T. Siwek

