Zápis ze 4. jednání HV ČGS dne 10. 2. 2016 v Praze
účast: Bláha, Čermák, Havlíček, Herber, Chromý, Janský, Kopp, Kraft, Kučerová, Kučera,
Marada, Perlín, Ptáček, Siwek
revizní komise:
Kirchner
tajemník ČGS:
Fialová
omluveni:
Janouch, Kašková, Řezníčková, Svoboda, Kapustová
Jednání bylo svoláno pozvánkou
1. Kontrola zápisu
registrace zapsaného spolku
dopisy - Czechia
výroční zpráva
2. Zeměpisná olympiáda
3. Příprava Výroční konference 2016
4. Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2016
5. Zhodnocení Dnů geografie 2015
6. Příprava Dnů geografie 2016
7. Studentská soutěž o nejlepší práci
8. Vydavatelské aktivity
9. Informace z poboček
10. Informace ze sekcí
11. Různé

Janský, Perlín

Langhammer
Vančura
Čermák
Kučerová, Řezníčková
Janský, Perlín, Chromý
předsedové poboček
předsedové sekcí

Jednání zahájil a řídil prezident prof. Janský a po jeho odchodu R. Perlín
1.

Kontrola zápisu

Janský, Perlín

Kontrolu zápisu provedl R. Perlín.
Úkoly, které vyplývají z posledního jednání HV ČGS dne 22. 6., byly splněny.
Prezident ČGS informoval o posledních aktivitách ČGS a zdůraznil zejména úspěšnou
registraci zapsaného spolku. V této věci bude nutné především změnit drobně grafický vizuál
společnosti (hlavičky, razítka, podpisová práva v bance, apod.) a doplnit za oficiální název
společnosti vždy a všude buď slova zapsaný spolek, nebo zkratku z.s.
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Oficiální název společnosti je tedy Česká geografická společnost, z.s. nebo ve zkrácené verzi
ČGS, z.s.
Je bezpodmínečně nutné, aby všichni při prezentaci společnosti používali výhradně tento
oficiální název.
Na základě dohody s iniciativou „Czechia“ předsednictvo HV ČGS, připravilo dopisy na
všechny sportovní svazy letních sportů s výzvou, aby začaly používat při označení naší země
jednoduché geografické označení Česko/Czechia. Z některých odpovědí vyplývá, že sportovní
svazy jsou připraveny tuto změnu přijmout a čekají na pokyn Ministryně školství. I ta byla
s podobnou žádostí oslovena.
Usnesení:
HV pověřuje P-HV ČGS vydáním stanoviska o používání jednoslovného názvu státu
Česko/Czechia.
hlasování 13 - 0 - 1, návrh byl
přijat
Výroční zpráva
R. Perlín a D. Fialová na základě podkladů poboček a sekcí připravili výroční zprávu ČGS a
odevzdali ji v řádném termínu Radě vědeckých společností. Výroční zpráva odráží strukturu
aktivit naší společnosti.
HV děkuje předsedům všech poboček a sekcí za zaslané podklady pro výroční zprávu.
2.

Zeměpisná olympiáda

S. R. Kučerová informovala o průběhu, organizační struktuře ZO, zdůraznila nutnost
koordinace jednotlivých aktivit a jednotného postupu vůči MŠMT, a to jak v pozici
poskytovatele finančních prostředků, tak i v pozici toho, kdo soutěž zařazuje mezi soutěže
excelence.
Doc. Langhammer jako proděkan Geografické sekce PřF UK v Praze požádal HV ČGS o
přidělení pořadatelství ZO na další období počínaje školním rokem 2017/18.
HV ČGS dále po diskuzi doporučuje, aby hlavní organizátor jako konkrétní osoba byl znám
v co možná nejbližším čase a již se zapojil do přípravy následujícího ročníku ZO.
P. Chromý doporučuje ustanovit v rámci HV odborného garanta ČGS pro všechny typy
zeměpisných soutěží. Na základě velmi podrobné a detailní znalosti organizace a průběhu
jednotlivých geografických soutěží, jmenuje HV ČGS S. R. Kučerovou garantem
geografických soutěží pro studenty základních a středních škol.
S. R. Kučerová informovala o vydání 3 publikací testů ze Zeměpisné olympiády za uplynulé
ročníky, které jsou k dispozici na stránkách zeměpisné olympiády.
Usnesení:
HV ČGS oceňuje ochotu GS PřF UK pořádat zeměpisnou olympiádu v dosavadním období.
HV ČGS, schvaluje jako hlavního pořadatele ZO na období 2017/18-2022/23, tedy na pět let
Geografickou sekci Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
HV ČGS, se obrací na proděkana geografické sekce J. Langhammera se žádostí o nahlášení
jména hlavního organizátora této soutěže prezidentovi HV ČGS do 31. 5. 2016.
T: 31. 5. 2016

Z: prezident
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hlasování 14 - 0 - 0, návrh byl přijat
3.

Příprava Výroční konference 2016

Informaci o přípravě a zajištění výroční konference ČGS v Českých Budějovicích přednesl S.
Kraft v zastoupení M. Vančury, který upozornil na hlavní termíny registrace a termíny plateb.
Konference se bude konat v prostorách JČU, cena za konferenci je 1800 Kč včetně vydání
sborníku a běžného občerstvení, pro studenty a doktorandy je vložné ve výši 1000 Kč.
Termín 5. - 7. 9. 2016
4.

Zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2016

Hospodář ČGS přednesl zprávu o hospodaření společnosti v roce 2015 a návrh rozpočtu na
rok 2016. Rozpočet v roce 2015 se podařilo udržet vyrovnaný, s relativně pravidelným a
odpovídajícím čerpáním jednotlivých rozpočtovaných položek.
Návrh rozpočtu vychází z dlouhodobé zkušenosti a postupu plnění a čerpání rozpočtu v roce
2015.
Usnesení: HV ČGS
a)
schvaluje zprávu o plnění rozpočtu 2015
b)
schvaluje rozpočet ČGS, na rok 2016 v předloženém znění podle přílohy zápisu č. 1
hlasování 14 - 0 - 0, návrh byl přijat
5.

Zhodnocení Dnů geografie 2015

S. R. Kučerová zhodnotila konání Dnů geografie 2015. I přes relativně malý mediální ohlas se
podařilo uspořádat velký objem velmi zajímavých akcí, které navazují na tradiční i netradiční
podoby komunikace společnosti i jednotlivých geografických pracovišť.
6.

Příprava Dnů geografie 2016

HV ČGS je si vědom, že je nutné zajistit celostátního koordinátora této velké akce. HV ČGS
pověřuje R. Perlína nalezením osoby koordinátora akce Dnů geografie.
7.

Studentská soutěž o nejlepší práci

HV ČGS vzal na vědomí zprávu koordinátora SVOP, dr. Jančáka, o přípravě soutěže v roce
2016 s tím, že žádá o úpravu termínů organizování soutěže v roce 2016 tak, aby celostátní
kolo soutěže proběhlo v první den Výroční konference ČGS v Českých Budějovicích (pondělí
5. 9. 2016 dopoledne).
HV ČGS doporučuje, aby do soutěže byly přijímány práce studentů, vytvořené od posledního
celostátního kola soutěže, které proběhlo na sjezdu ČGS v roce 2014. V roce 2015
neproběhla Studentská odborná soutěž bakalářských a dalších studentských prací. Na
jednání HV ČGS se rozvinula diskuze o návrhu V. Jančáka o korespondenčním průběhu SVOP.
Tento návrh umožňuje účast studentů, kteří obhajují svoje práce v podzimních státnicových
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termínech a umožňuje snadnou koordinaci soutěže i v letech, kdy nejsou velké vědecké
konference ČGS. I přes tyto argumenty se po diskuzi HV ČGS přiklání k uspořádání soutěže
v rámci výroční konference tak, aby se jednotliví účastníci soutěže mohli osobně setkat a
rovněž se setkat s dalšími pedagogy z jiných fakult.
Usnesení
HV žádá koordinátora SVOP uspořádat SVOP v rámci výroční konference ČGS.
hlasování 14 - 0 - 0, návrh byl přijat
8.

Vydavatelské aktivity

Geografie:
Jednání RR proběhne 17.2.
Na tomto jednání je připravena grafický návrh na modernizaci „layoutu“ časopisu. Jedná se o
modernizaci obálky, proměnu fontů, úprava bloku textu a několika dalších drobných změn.
Usnesení
HV ČGS se seznámil s možnostmi variantního řešení modernizace vizuálu časopisu Geografie
a souhlasí s jejich provedením.
hlasování 14 - 0 - 0, návrh byl
přijat
Geografické rozhledy:
GR připravují tematické zaměření příštího ročníku a řeší ve spolupráci s vydavatelem
Nakladatelství ČGS v současnosti novou grafickou podobu časopisu.
Stávající struktura rubrik zůstane zachována.
HV ČGS doporučuje geografickým pracovištím využívat Geografické rozhledy jako jednu ze
studijních pomůcek pro výuku didaktiky geografie a využívat GR pro setkávání s pedagogy ze
středních škol.
HV ČGS se dotáže členů ČGS na odběr časopisu GR.
Informace ČGS:
R. Perlín informoval o postupu vydávání časopisu a ocenil vyšší počet článků.
9.

Informace z poboček

Předsedové poboček informovali o aktivitách a akcích na jednotlivých pobočkách.
10.

Informace ze sekcí

31. 8. - 2. 9. 2016 proběhne v Praze mezinárodní Středoevropská konference historické
geografie, které bude předcházet letní škola environmentálních dějin
Dopravní geografové organizují konferenci dopravní geografie v září v Bratislavě.
Sekce sociálně ekonomické geografie uspořádala v únoru seminář Venkov a Sekce historické
geografie a environmentálních dějin pořádala pravidelnou jednodenní konferenci v lednu.
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V únoru proběhne konference FG sekce, ale je o ni malý zájem mezi fyzickými geografy a FG
sekce uvažuje o rušení této dlouholeté tradiční konference z důvodu minimálního zájmu ze
strany českých fyzických geografů
M. Marada informoval o získání projektu v rámci TA ČR Omega na téma didaktika vzdělávání,
ČGS poskytla na tento projekt Letter of Intent.
11.

Různé

HV děkuje všem členům ČGS za zaslaná milá vánoční přání a pozdravy.
Příští jednání HV ČGS proběhne 10. 5. 2016 od 10:00 v Praze a následující jednání se bude
konat u příležitosti výroční konference ČGS v Českých Budějovicích.
Zemřel nejstarší žijící člen ČGS a čestný člen naší společnosti pan Vladislav Maceček, ročník
1922, učitel zeměpisu na ZŠ v okr. Vsetín, Bruntál a Ostrava. Čest jeho památce!
Zapsal: Perlín
Ověřil: Janský

5

Příloha č 1. Závěrečný účet 2015 a rozpočet České geografické společnosti, z.s. na rok 2016
plán 2015
501.100
501.500
513.100
518.100
518.500
518.600
521.100
602.200
602.300
604.100
604.200
684.100
691.100

náklady
výnosy
rozpočet 2015 stav 2015
plnění 2015 návrh 2016
rozpočet 2015 stav 2015 plnění 2015 návrh 2016
SPOTREBA - MATERIÁLU
20
8,5
42,5%
10
SPOTREBA - TISK CASOPISU
450
402
89,3%
420
REPRE FOND
10
6,3
63,0%
10
SLUŽBY - SOUVISEJÍCÍ S CASOPISY
260
234
90,0%
250
SLUŽBY - POŠTOVNÉ
35
34,2
97,7%
40
SLUŽBY - ÚCETNÍ
58
58,1
100,2%
58
MZDOVÉ NÁKLADY
100
99,5
99,5%
120
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
20,4
20,4
100,0%
20
TRŽBY SLUŽBY - CASOPISY
928
200
205
102,5%
200
TRŽBY - REKLAMA, PROPAGACE
150
105
70,0%
110
TRŽBY - PRODEJ KNIH
5
18,8
376,0%
10
TRŽBY - PRODEJ CASOPISU
30
28,8
96,0%
25
CLENSKÉ PRÍSPEVKY
300
322
107,3%
283
DOTACE
250
443
177,2%
300
928
stav účtu k 31.12.2015
stav pokladny k 31.12.2015

998 012
41 205
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