Zápis z 3. jednání HV ČGS ze dne 22.6. 2015 v Praze

Jednání bylo svoláno pozvánkou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu
Příprava Výroční konference 2016
Příprava Týdne geografie 2015
Zeměpisná olympiáda
Název společnosti anglicky
Časopisy ČGS
Informace z poboček
Informace ze sekcí
Různé

Janský, Perlín
Vančura
Kučerová, Řezníčková
Kučerová
Kučera
Janský, Perlín, Chromý
předsedové poboček
předsedové sekcí

Jednání zahájil a ř
ídil prezident prof. Janský.
hlasování 12 - 0 - 0, návrh byl přijat
1. Kontrola zápisu
Janský , Perlín
Kontrolu zápis provedl R.Perlín, z posledního zápisu nevyplynuly žádné úkoly.
2. Příprava Výroční konference 2016
Výroční konference 2016 proběhne v Českých Budějovicích v Kampusu JU ČB v termínu
5.9. – 7.9. 2016
Konference proběhne v rozsahu 3 dny
Pořadatelé připraví informaci o konání konference do I ČGS
Hlavní motto konference bude „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“
3. Příprava Týdne geografie 2015
Akce proběhne pod názvem Dny geografie
V I ČGS je článek o Dnech geografie, byly osloveny střední školy, aby uspořádaly vlastní
akce v rámci Dnů geografie.
Akce proběhne v termínu od 16.11. do 27.11 2015
HV ČGS doporučuje logo se znakem ČGS zakomponované v „O“.
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HV doporučuje, aby bylo možné do loga zakomponovat název školy, pracoviště, týmu, který
pořádá konkrétní akce.
Dana Řezníčková doporučuje vytvořit „metodická“ pravidla, která jsou povinností každého
pořadatele konkrétní akce.
Pro pořádání je nutné webové rozhraní.
Pořadatelé navrhují samostatný web, včetně facebookové stránky
Náklady na webové rozhraní nepřevýší 10 000 Kč z rozpočtu ČGS.
Usnesení:
Dana Řezníčková a Sylva Rita Kučerová připraví pokyny pro každého pořadatele akce
v rámci Dnů geografie.
T: 31.8. 2015
HV ČGS souhlasí s vytvořením samostatne stránky Dnů geografie a doporučuje propojit s
facebookovým profilem a dalšími geografickými stránkami.
Z: M. Hanus
T: 31.8. 2015
HV souhlasí s uvolněním částky max. 10000 Kč z rozpočtu ČGS na pořízení webové stránky
Dnů geografie.
Z: Zdeněk Čermák
12 – 0 – 2
4. Zeměpisná olympiáda
HV ČGS vyslovuje velké poděkování S.R. Kučerové za organizaci ZO ročník 2014/15.
Informaci přednesla informaci o ZO. S.R. Kučerová. Organizace ZO je do roku 2016/2017
v gesci Geografické sekce PřF UK.
ZO probíhá ve 4 kolech (školní, krajské, národní, mezinárodní).
Financování je prostřednictvím grantové žádosti na MŠMT, kterou připravuje hlavní
organizátor (S.R. Kučerová, za org. PřF UK).
Financování ZO je z důvodů změn na MŠMT a porušení rozpočtové kázně jiných
organizátorů ostatních ZO ohroženo.
Zdroje jsou určeny k plnému pokrytí nákladů na účastníky, ostatní propagační materiály a
odměny jsou financovány ze zdrojů pořadatele.
Hlavní pořadatel má problém s organizačním týmem, hlavním problém je nedodržení termínů.
Je nutné navrhnout nového pořadatele od roku 2017/2018 nejpozději rozhodnout do září 2016.
Usnesení:
HV pověřuje prezidenta jednáním s vedením Geog. sekce PřF UK o personální posílení týmu
pořadatele
T: konec září 2015
5. Název společnosti anglicky
Zd. Kučera doporučuje, aby se hlavní výbor vyjádřil k anglickému názvu
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Anglický název společnosti je Czech Geographical Society ve zkrácené podobě CGS, změny
názvu se musí zapsat do Stanov ČGS.
Logo bude ke stažení na webu ČGS ve vektorové podobě
HV ČGS vytvoří sadu log ČGS, vytvoří J.D. Bláha
Peter Svoboda vytvoří další grafické podklady pro prezentace ČGS.
6. Časopisy ČGS
Geografie:
Zprávu připravil prezident ČGS prof. B. Janský.
Změna redakční rady, Číslo 2/2015 je v tisku.
Číslo 2/2015 je věnováno památce Jany Temelové a Jakuba Nováka
Impakt faktor časopisu Geografie je pro období 2014 ve výši IF = 0.558
Usnesení:
HV ČGS děkuje doc. Aloisovi Hynkovi za dlouholetou práci v RR Geografie.
HV ČGS jmenuje prof. Jána Oťahela a doc. Jána Ferance členy RR Geografie.
Geografické rozhledy
Informaci o časopisu Geografické rozhledy přednesl I. Bičík.
GR vycházejí právě 25. ročník. Pokles odběratelů dále klesá a nyní je na úrovni okolo 1000
odběratelů. Časopis je na hranici rentability. RR GR apeluje na všechny Členy geografické
společnosti se snahou o zvýšení počtu předplatitelů.
RR připravuje projekt na podporu vydávání stránek zaměřených na větší podporu učitelů
z dotace EU.
HV ČGS doporučuje propagovat časopis v rámci Dnů geografie
S.R. Kučerová upozorňuje za velké problémy se společností, která zajišťuje předplatné
časopisu.
P. Chromý dává ke zvážení nárok člena ČGS na Geografické rozhledy místo Geografie.
V rámci této informace také upozornil na prezentaci ČGS v rámci Rady vědeckých
společnosti v rámci Akademie věd ČR. Je možné se prezentovat jak posterem, tak i prezentací
pracovišť, případně samostatnou přednáškou pro veřejnost.
Z hlediska dotací z Rady vědeckých společnosti je ČGS druhou nejvýše dotovanou
společností.
Informace
7. Informace z poboček
Dne 7.10. 2015 se koná výroční konference JM pobočky ČGS.
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8. Informace ze sekcí
Sekce HG děkuje ČGS za podporu konání workshopu sekce v Kobylí.
Poslední středu v lednu 2016 proběhne v Praze 12. konference věnovaná hist. geografickému
vzdělávání.
Sekce FG konstatuje, že zájem o FG témata v rámci české geografie klesá.
Sekce geogr. vzdělávání neustále reaguje na aktuální výzvy a podněty sekce geogr.
vzdělávání IGU.
Sekce se také bude vyjadřovat ke standardům geogr. vzdělávání a učitelské profese.
Sekce soc. ekon. připravuje na listopad 2015 jednání sekce spojené s jednání geografů
dopravy.
Sekce kartografie a GIS
V únoru 2015 proběhl kartografický den v Olomouci, v září proběhne v Lednici Kartografická
konference.
9. Různé
SVOP se bude konat na Ostravské univerzitě v rámci Dnů geografie pravděpodobně i za
účasti kolegů ze Slovenska.
V. Jančák navrhuje koordinátora soutěže SVOP, člena HV ČGS.
HV pověřuje koordinátorem SVOP V. Jančáka.
R. Perlín zajistí výměnu stanov na webu ČGS.
Příští jednání proběhne na konci listopadu nebo v prosinci 2015.
Zapsal: Perlín
Ověřil: Janský
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