Zápis z 5. jednání HV ČGS
Brno, 3.9. 2012
Přítomni:

Siwek, Perlín, Havlíček, Bičík, Kučera, Novotný, Kolejka, Hofmann, Ptáček, Vagai,
Vančura, Jančák, Herber, Matoušek, Kubíček, Silvie Kučerová (v zastoupení za Tomáše
Oršuláka), Pavel Chromý (v zastoupení za Leoše Jelečka), organizační tajemnice Dana
Fialová

Omluveni:

Janský, Janouch, Kopp, Havrlant

Hosté:

představitel Revizní komise Zdeněk Čermák, předseda národního komitétu Vít Vilímek

Program:
1. Kontrola zápisu
2. Průběžná zpráva o činnosti ČGS
3. Průběžná zpráva o hospodaření ČGS
4. Zpráva o letošní zeměpisné olympiádě a o její přípravě na rok 2013
5. Zprávy z poboček a sekcí a plánované akce na nejbližší období
6. Zajištění kontaktu se Slovenskou geografickou společností
při přípravě společného sjezdu v roce 2014 v Praze
7. Budoucnost soutěže studentských vědeckých odborných prací (SVOP)
8. Různé

Siwek, Perlín
Siwek
Havlíček
Hofmann
předsedové
Siwek, delegát SGS
Hofmann

Jednání zahájil a řídil prezident ČGS doc.Tadeusz Siwek. Oproti pozvánce byl na žádost předsedy sekce
geografie vzdělávání Eduarda Hofmanna program rozšířen o bod 7. Budoucnost soutěže studentských
vědeckých odborných prací (SVOP)
ad 1. Kontrola zápisu
Kontrolu zápisu provedl prezident ČGS doc. Siwek. V souvislosti s vlastními úkoly informoval o novém
organizačním řádu SOČ, který dává ČGS možnost soutěž ovlivnit nabídkou posouzení prací a členů do
odborných porot. Dr. Herber poukazoval na nízkou odbornou úroveň této soutěže a zapojení do ní
nedoporučil. Po delší diskuzi HV ČGS doporučujil pouze informovat pořadatele SOČ a nabídnout jim
spolupráci ve výše uvedené formě, ale nesnažit se soutěž řídit. Doc. Siwek informoval, že společné vydávání
časopisu Geografické rozhledy se Slováky prozatím není reálné.
Jediným stále nesplněným úkolem je úkol dr. Vančury informovat o průběhu a vyhodnocení projektu
Jihočeské pobočky na webu společnosti geography.cz. Termín se posouvá do konce září.
Publikace ke 120. výročí ČGS se ve spolupráci s redakčním okruhem připravuje jako soubor publikovaných
souhrnů článků z časopisu Geografie z posledních 5-6 let.
Ad 2) Průběžná zpráva o činnosti ČGS
Prezident doc. Siwek informoval o struktuře a hlavním obsahu výroční zprávy ve struktuře vývoj členské
základy, aktivity poboček a sekcí, vydavatelské činnosti. Nejkritičtějším místem je dlouhodobá nečinnost
východočeské pobočky. Doc. Siwek se zavázal, že region navštíví a pokusí se jej zaktivizovat.
Ad 3) Průběžná zpráva o hospodaření ČGS
Pokladník ČGS Tomáš Havlíček informoval, že i přes krizi jsou finance společnosti v pořádku. Organizační
tajemnice Dana Fialová informovala o ceně za vydávání jednotlivých čísel vydávaných časopisů. Akademie
věd ČR přispívá na vydávání částkou 130 000 Kč na Geografické rozhledy a 150 000 Kč na Geografii.
Náklady na jedno číslo Geografie jsou v průměru 67 000 Kč, náklady na jedno číslo Informací ČGS
dosahují výše 46 000 Kč. Členské příspěvky má zaplaceno k dnešnímu dni cca 1/3 členů, je nutné zvýšit
platební morálku. Od sjezdu 2010 bylo přijato do ČGS 52 nových členů, většinou mladých. Problémem je,
že velká část z nich zůstává členy jen po dobu studia nebo v průběhu zapojení do konkrétního projektu.

Vzhledem k tomu, že členský příspěvek společnosti je 500 Kč a z toho jde větší část na předplatné časopisu
Geografie (původně to bylo 350 Kč, ale dnes to je ve skutečnosti už 490 Kč) je nutné zvážit možnost buď
zvýšení členského příspěvku, nebo zvýšení předplatného.
Úkol:
Prezidium připraví návrh dalšího postupu ve věci členských příspěvku i předplatného časopisu Geografie.
Termín: příští jednání HV ČGS
Z: prezidium ČGS
Ad 4) Zpráva o letošní zeměpisné olympiádě a o její přípravě na rok 2013
Dr. Hofmann informoval o průběhu letošního ročníku Zeměpisné olympiády. Došlo k obnovení Ústřední
komise ZO v plném složení, pořadatelskou roli převzalo od letošního roku pracoviště PřF UK, ČGS je ve
statutu soutěže jmenována jako jeden z odborných garantů soutěže. Pro zprávy o soutěži jsou využívány
Geografické rozhledy, do budoucnosti je zájem posílit kategorii Ca D, (žáci do 16 a do 18 let). Soutěže
mladších žáků (kategorie A a B) by bylo vhodné ukončit na úrovni krajského kola. Na mezinárodním poli
budou reprezentovat především zástupci kategorie Ca D.
HV ČGS vyslovuje velké poděkování všem pracovníkům Katedry geografie Ped.F. ZČU a jmenovitě pak dr.
Sudovi za přípravu a organizaci zeměpisné olympiády v roce 2011/12.
HV ČGS také velmi děkuje garantům naší účasti na mezinárodní olympiádě IGEO doc. Kolejkovi a dr.
Hoffmannovi a blahopřeje úspěšným řešitelům (6. místo Hany Pařízkové v celkovém hodnocení mezinárodní
olympiády v Kolíně nad Rýnem).
HV ČGS doporučuje zřídit nové stránky Zeměpisné olympiády a doporučuje prověřit funkčnost a praktičnost
rubrik na stránkách geography.cz. Limit na nové stránky olympiády je stanoven v max. výši 25 000 Kč.
Geografické rozhledy nabízejí možnost publikovat jako vloženou dvoustranu výsledky projektů ve výši cca
5000 Kč.
Ad 5) Zprávy z poboček a sekcí a plánované akce na nejbližší období
Sekce fyzické geografie
plánuje uspořádat v únoru 2013 už 30. výroční konferenci Fyzickogeogrfické sekce s maximálním počtem
cca 35 příspěvků.
Sekce sociální geografie
Vedoucí sekce dr. Novotný uspořádal loni odborný seminář této sekce, ale v souvislosti s kumulací jiných
úkolů požádal o uvolnění z funkce vedoucího sekce.
Sekce regionální geografie
Doc. Bičík připravuje seminář sekce na únor 2013.V červnu proběhne letní škola v rámci spolupráce
s NASA a European Space Agency, na níž se bude sekce regionální geografie podílet.
Sekce kartografie a geoinformatiky
Ve spolupráci s ČAGI a Kartografickou společností se bude příští rok v Olomouci konat tradiční
Kartografický den.
Sekce historické geografie a environmentálních dějin
Sekce byla letos spolupořadatelem 15. mezinárodní konference historických geografů. V lednu 2013
uspořádá konferenci s pracovním názvem Historická geografie a digitální svět. Sekce chystá významnou
účast na VI. Konferenci environmentálních dějin a na II. Světovém kongresu environmentálních historiků
v Portugalsku. Připravila také výstavu v prostorách PřF UK.
Sekce geografického vzdělávání
Kromě již zmíněné olympiády se sekce podílí na přípravě středoevropské geografické soutěže, což vyvolává
nutnost obnovy kontaktů s osobami, kteréí se zabývají geografickým vzděláváním. Sekce spolupracuje
s Národním ústavem pro vzdělávání.
Polární sekce
Nebyla prezentována z důvodu nepřítomnosti jejího vedoucího Michala Janoucha, ale o této sekci je známo,
že je i přes malý počet členů velmi aktivní.

Ad 6) Zajištění kontaktu se Slovenskou geografickou společností při přípravě společného sjezdu v roce
2014 v Praze
Prezident ČGS Siwek jednal s prezidentem SGS René Matlovičem o společném sjezdu v Praze 2014. SGS se
bohužel nepodařilo vyslat na dnešní schůzi delegáta, ale je připravena spolupodílet se na přípravě sjezdu
ČGS, odborný garant za slovenskou stranu bude prof. Korec.
Dr. Jančák připraví na příští jednání HV ČGS návrh vědeckého výboru 23. sjezdu ČGS a bude kontaktovat
také prof. Korce.
Ad 7) Budoucnost soutěže studentských vědeckých odborných prací
Dr. Hoffmann referoval od dosavadním stavu soutěže. Navrhl připravit nový organizační řád SVOP tak, aby
byla respektována dosavadní pravidla stanovená ČGS. Doc. Bičík považuje za důležitější organizovat soutěž
mladých o nejlepší publikovaný příspěvek. HV ČGS se tímto námětem bude zabývat na příští schůzi.
Ad 8) Různé
V srpnu proběhla 20. letní geografická škola v Brně za účasti 20 frekventantů.
Příští schůze se bude konat na konci listopadu nebo v prosinci v Praze.

Zapsal: Radim Perlín

Ověřil: Tadeusz Siwek

