Zápis z 6. jednání HV ČGS dne 5. 9. 2016 v Českých
Budějovicích
účast:
Janský, Perlín, Čermák, Svoboda, Kraft, Bláha, Herber, Marada, Havlíček, Kubíček, Řezníčková,
revizní komise:
Kirchner
tajemník ČGS:
Fialová
omluveni:
Bičík, Kučerová, Kučera, Kašková, Janouch, Drbohlav, Kapustová
Jednání bylo svoláno pozvánkou
1. Kontrola zápisu
2. Příprava Výroční konference 2016
3. Příprava dalšího sjezdu a výroční konference
4. Časopisy ČGS
5. Studentská soutěž
6. Zeměpisná olympiáda
7. Aktivity „Czechia“
8. Informace z poboček
9. Informace ze sekcí
10. Různé

Janský, Perlín
Vančura, Kraft
Janský, Perlín
Janský, Perlín, Chromý
Jančák
Bláha, Langhammer
Perlín
předsedové poboček
předsedové sekcí

Ad 1 Kontrola zápisu
Janský, Perlín
Zápis z 10. 5. 2016 byl řádně rozeslán všem členům HV ČGS, k zápisu nepřišly žádné
poznámky. Zápis je zavěšen na webu ČGS
Jednotlivé body jsou průběžně plněny
Ad 2 Příprava Výroční konference 2016
Vančura
Doc. Kraft informoval o postupu přípravy výroční konference včetně vyhlášení výsledků
studentské soutěže.
Na konferenci se registrovalo celkem 150 účastníků.
HV ČGS děkuje pořadatelům a hlavním organizátorům výroční konference za velmi dobře
připravenou konferenci.
ad 3 Příprava dalšího sjezdu a výroční konference
Janský, Perlín
Další sjezd České geografické společnosti proběhne na Slovensku společně se sjezdem SGS.
Sjezd ČGS se bude konat v roce 2018 na Slovensku pravděpodobně v Bratislavě v gesci SGS a
výroční konference 2020 podle dohody a zájmu pořadatelů se bude pořádat Západočeská
pobočka České geografické společnosti v Plzni.
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ad 4 Časopisy ČGS

Janský, Perlín,

Geografie
V. Jančák informoval o postupu recenzního řízení v časopisu Geografie, v současné době jsou
pro tisk připravena čísla 2016/3 a 2016/4. Geografie připravuje nový web geografie.cz. Cílem
nového webu je větší interaktivnost komunikace s autory a dosažení většího přehledu o
postupu recenzního řízení.
Citovanost jednotlivých článků v Geografii postupně stoupá, byť IF drobně poklesl.
R. Perlín upozornil na nutnost zkrácení délky recenzního řízení a zjednodušení komunikace
s autory. V Jančák upozornil na to, že se tyto lhůty zkrátily a že autoři jsou informováni o
každém kroku při posuzování článku.
Geografické rozhledy
R. Perlín zprostředkoval informace o vývoji GR.
Počet předplatitelů není na uspokojivé úrovni a je nutné současnou situaci v postupu
vydávání GR dále řešit s majitelem Nakladatelství ČGS dr. Taliánem. V současné době
probíhají intenzivní jednání, které za ČGS a za GR vede doc. Bičík. Je nutné očekávat, že může
dojít k dalším změnám ve vydavatelské politice okolo GR.
HV ČGS by se měl také diskutovat zpětné převzetí Nakladatelství ČGS v případě
ekonomických problémů GR.
HV ČGS vyzývá členy společnosti k posílení propagace a předplatného GR.
Informace ČGS
Časopis je naplněn pro říjnové číslo 2016 a má připravené články pro březnové číslo 2017.
Časopis je možné doporučit pro prezentaci výsledků jednotlivých geografických pracovišť,
představení nových publikací a konferencí, které se v geografické obci konají.
ad 5 Studentská soutěž
Jančák
Studentská soutěž probíhá, přihlášeno celkem 10 účastníků. Některá pracoviště se soutěže
nezúčastnila. HV a hlavní garant soutěže musí zlepšit propagaci této soutěže a oslovit
jednotlivé vedoucí pracovišť v dostatečném předstihu.
ad 6 Zeměpisná olympiáda
Bláha, Langhammer
Ročník 2015/16 úspěšně proběhl, po celostátním kole proběhlo soustředění v Chotěboři,
ČGS vyslala svoje zástupce na dvě mezinárodní akce.
Jedna studentská soutěž s názvem IESO (Mezinárodní olympiádu věd o Zemi) se konala
v Japonsku s orientací na fyzickou geografii a Česko v této studentské soutěži uspělo velmi
dobře.
Další mezinárodní soutěž studentů IGEO proběhla v rámci kongresu IGU v Pekingu.
V příštím roce proběhne mezinárodní soutěž IGEO v Srbsku a mezinárodní soutěž ISEO ve
Francii.
V lednu 2017 bude nutné podat MŠMT přihlášku na další ročník ZO.
V rámci 4 grantových přihlášek byla získána dotace na organizaci ZO ve výši 700 000 Kč.
V rámci IGEO byly vyzdviženy zástupkyně Česka Hana Svobodová a Hana Pařízková, které se
aktivně zapojily do přípravy mezinárodního soutěže.
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Poster českých účastníků mezinárodní soutěže IGEO byl vybrán jako jeden z nejlepších.
Nejlepší zástupci Česka se umístili na 83. místě a získali bronzovou medaili.
ad 7 Aktivity „Czechia“

Perlín

R. Perlín informoval o postupu jednání o postupném prosazení názvu Česko, Czechia ve
veřejném prostoru. HV ČGS i nadále prosazuje postupné prosazení jednoslovného
geografického jména naší země Česko, Czechia.
HV byl informován o „Deklaraci geografů proti svévolnému prosazování názvu Czechia“,
kterou formou dopisu obdržel prezident ČGS prof. Janský. Kopii „Deklarace“ obdrželi všichni
členové HV ČGS.
Usnesení:
HV vítá odbornou diskuzi k používání jednoslovného názvu Česko/Czechia.
HV vzal tuto deklaraci na vědomí.
HV ukládá prezidentovi odpovědět na dopis signatářů deklarace.
Pro 13. Zdržel 1, proti 0
ad 8 Informace z poboček

předsedové poboček

ad 9 Informace ze sekcí

předsedové sekcí

Jednotlivé sekce byly vyzvány, aby v roce 2017 uspořádaly výroční konference svých sekcí a
případně zvolily nové vedení jednotlivých sekcí.
ad 10 Různé
Prof. Siwek informoval o jednání IGU a pořádání dalších kongresů IGU. Pro rok 2024 se
pořadatelství Česka umístilo na 3. místě. Kongres IGU se proto nebude konat v Praze ale v
Dublinu.
Česko-polsko-slovenský geografický seminář se uskuteční 14. -16. 6. 2017 na Slovensku.
Hlavním pořadatelem je Katedra humannej geografie a demografie PRF UK Bratislava a
seminář se uskuteční v některém ze slovenských lázeňským měst.
Poslední středu v lednu proběhne pravidelná konference sekce historické geografie a první
čtvrtek v únoru 2017 proběhne Venkov 2017.
IGU potvrdila kontinuitu a následnictví členství ČGS v IGU po Československé geografické
společnosti od roku 1993.
Zapsal:
Ověřili:

Perlín
Janský, Fialová
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