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ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ 
SPOLEČNOSTI

Vážená členko, vážený člene České geografické společnosti, 
pokud jste zároveň s Informacemi ČGS neobdržel/a také časopis Geogra-

fie – Sborník ČGS, znamená to, že nemáte za letošní rok zaplaceny členské 
příspěvky. Prosíme, učiňte tak nyní (letošní čísla časopisu Geografie obdržíte 
dodatečně). Číslo účtu společnosti je 1921937329/0800, variabilní symbol – 
nutný pro identifikaci platby – je číslo uvedené na obálce, ve které jste časopis 
obdrželi. Pokud nemáte zájem v ČGS dále setrvat, prosím, podejte zprávu na 
sekretariát společnosti: sekretariát České geografické společnosti, Univerzi-
ta Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel.: 
221951397, fax: 224920657, e-mail: danafi@natur.cuni.cz

Děkujeme.

Zpráva z jednání Hlavního výboru České geografické společnosti

Hlavní výbor se sešel v Olomouci před zahájením konference konané u příleži-
tosti 50 let geografie na PřF Univerzity Palackého dne 10. 6. 2009.

Na začátku jednání HV ČGS uctil minutou ticha zemřelého člena HV ČGS 
Václava Poštolku. 

Z jednání HV ČGS uvádíme: 
Vít Jančák informoval o zahájení práce ediční řady Geographica. V průběhu 

léta budou k tisku připraveny 4 tituly. Dále V. Jančák informoval o posledním 
jednání redakční rady Geografie – Sborníku ČGS. Redakční rada opakovaně 
žádá o změnu názvu v databázi Scopus ze Sborník České geografické společ-
nosti na aktuální název Geografie – Sborník České geografické společnosti. 
Dále zdůvodnil současný vývoj v žádosti o Impact factor WoS a zdůraznil, že 
v Geografii – Sborníku ČGS již není nadále možné publikovat krátké články 
typu informace a zprávy o výročích, konferencích apod. Články z Geogra-
fie – Sborníku ČGS budou v .pdf verzi přístupné na webu geography.cz a na 
webech bibliografických se zpožděním jednoho čísla.

HV ČGS schvaluje vyřazení krátkých zpráv a informací z časopisu Geogra-
fie. HV ČGS schvaluje vydávání .pdf verze časopisu se čtvrtletním zpožděním. 
HV ČGS považuje za strategický cíl vydávat časopis Geografie – Sborník ČGS 
v anglickém jazyce. HV ČGS doporučuje zatím vydávat jedno až dvě čísla roč-
ně časopisu v anglickém jazyce stejně tak, jako tomu bylo dosud. HV ČGS do-
poručuje vydávání jazykově homogenních čísel časopisu.

V návaznosti na vyřazení krátkých zpráv a informací z časopisu Geografie – Sbor-
ník ČGS informoval Radim Perlín o nutnosti vzniku časopisu Informace ČGS. 

Soutěž o nejlepší vědeckou studentskou práci proběhne dne 9. 9. 2009 v prů-
běhu konference organizované Pedagogickou fakultou MU Brno a Univerzitou 
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Nitra. Studentské práce je nutné zaslat nejpozději do 15. 8. 2009 na adresu 
dr. Hofmanna.

Celostátní kolo Zeměpisné olympiády se konalo počátkem května v Nečti-
nech, informace o průběhu celého kola jsou k dispozici na webu Západočeské 
univerzity v Plzni. 

V roce 2010 se bude konat XXII. sjezd ČGS v Ostravě. Prozatím navrhované 
motto sjezdu zní „Quo vadis geografie?“. Sjezd by se měl kromě standardní 
struktury pokusit oslovit také vyzvané autory, kteří se zamyslí nad budoucím 
směřováním geografie. Termín sjezdu je schválen v týdnu od 30. 8. do 3. 9. 
2010 v Ostravě. 

Radim Perlín


