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ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
Vážená členko, vážený člene České geograﬁcké společnosti, od kalendářního roku
2018 si každý člen může vybrat, zda chce v rámci členského poplatku odebírat
časopis Geograﬁe (číslo 1–4 daného roku) či časopis Geograﬁcké rozhledy (čísla
3, 4, 5 a 1, 2 dvou ročníků, neb vydávání časopisu se kryje se školním rokem).
Výběr byl umožněn několikrát rozesílaným elektronickým dotazníkem a výzva
byla taktéž uveřejněna v minulých číslech časopisu Informace ČGS. Někteří
z vás nevlastní e-mailovou adresu, či ji nemá sekretariát společnosti k dispozici.
Prosím tedy využijte libovolného kontaktu (elektronický: dana.ﬁalova@natur.
cuni.cz, telefonický: 221 951 397, či klasické pošty: Česká geograﬁcká společnost,
Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2) a sdělte, o který časopis
máte zájem v rámci členského poplatku a svou doručovací adresu. Základní podmínkou pro zaslání časopisu je samozřejmě zaplacený členský příspěvek na daný
kalendářní rok, který činí 600 Kč, pro studenty a důchodce 300 Kč. Číslo účtu
společnosti je 1921937329/0800 (Česká spořitelna a. s., Praha 1, Václavské nám. 42;
IBAN: CZ40 0800 0000 0019 2193 7329; SWIFT: GIBACZPX), variabilnı́́ symbol
(vaše evidenční číslo) již není třeba udávat, neb se zobrazuje jméno plátce (pokud
za vás platí jiná osoba či společnost, prosím o sdělení jména plátce na e-mailovou
adresu). Pokud nemáte zájem v ČGS dále setrvat, prosím, podejte zprávu na sekretariát pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Běžnou praxı́ je informovat
o aktuálním děnı́ v ČGS členy prostřednictvím elektronické pošty (např. formou
Geograﬁckého newsletteru), ale bohužel adresář sekretariátu není úplný a plně
aktuální, proto, prosím, pokud došlo ve vašem případě ke změně e-mailové adresy, nebo z jakéhokoli důvodu nedostáváte elektronické zprávy z ČGS, zašlete váš
kontakt na e-mail: dana.ﬁalova@natur.cuni.cz. Děkujeme.
Chystáte na vašem pracovišti nějakou zajímavou akci, hledáte spolupracovníka, objevil se někdo z vašich kolegů v médiích? Podělte se o tuto informaci s geograﬁckou
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obcí. Stačí zaslat informaci v podobě dvou vět, přílohy a ideálně fotograﬁe na adresu info@geography.cz a bude zveřejněna na webu ČGS www.geography.cz a facebooku www.facebook.com/ceskageograﬁckaspolecnost. Všichni členové ČGS, kteří
udali svou aktuální elektronickou adresu, pak budou o akcích informováni pomocí
newsletteru, který je rozesílán minimálně jedenkrát do měsíce.
Dana Fialová

Zprávy z jednání Hlavního výboru ČGS
Hlavní výbor se sešel v prosinci roku 2018. Nový prezident ČGS P. Chromý přivítal
nové posjezdové složení Hlavního výboru, poděkoval za práci na pokračujících
i začínajících agendách. Viceprezidentka ČGS D. Fialová informovala o první
vlně revize členské základny a aktualizaci údajů, která již proběhla při evidenci
rozesílání časopisů. Na zářijovém sjezdu v Bratislavě se rovněž mluvilo o platbách
členských poplatků, díky revizi členské základny by se platební morálka mohla
zlepšit. Aktualizace členů v pobočkách a sekcích ČGS bude provedena formou
setkání jednotlivých poboček a sekcí na jaře 2019.
V rámci jarního setkání jednotlivých poboček a sekcí by měly být doplněny
i neobsazené posty v ČGS. Konkrétně se jedná o předsedu Východočeské pobočky
(aktivizovat pobočku má za úkol T. Burda) a předsedu Sekce fyzické geograﬁe
(aktivizací pověřen P. Raška).
P. Boucník a J. Petříček informovali o výročním kongresu (Annual Congres 2019
Forgotten homeland), který se bude konat 16.–22. září 2019 v Loučné pod Desnou
a pořádá jej česká entita EGEA. Zástupci studentů vyslovili prosbu o záštitu ČGS
nad podzimním kongresem a zároveň o větší spolupráci mezi EGEA a ČGS zejména
v oblasti zajištění přednášejících a vedoucích workshopů pro vědecký program
kongresu. Hlavní výbor ČGS vítá aktivity EGEA a udělil záštitu nad připravovanou
konferencí. T. Siwek dále shrnul proběhlou akci Dny geograﬁe. HV ČGS děkuje
všem (organizátorům, aktivním účastníkům, pobočkám, pracovištím), kteří se
zasloužili o zdárný průběh Dnů geograﬁe 2018. S. Kra: informoval o současném
stavu webu ČGS na adrese www.geography.cz. Pro naplňování webu ČGS byl zřízen společný e-mail: info@geography.cz, příjemci korespondence jsou: D. Fialová
(newsletter), S. Kra: (web), H. Bednářová (FB), L. Mrkva (web + newsletter).
V rámci nových aktivit, kterým se chce vedení ČGS věnovat, informoval S. Kra:
o rámcové koncepci nově připravovaných soutěží. První je soutěž o nejlepšího
učitele zeměpisu s názvem Zeměpisář roku. Cílem soutěže je ocenit kvalitní pedagogy zeměpisu/geograﬁe na ZŠ a SŠ. Předpoklad je dvoukolový způsob soutěže
(1. kolo nominační, 2. kolo prezentační). Soutěž by byla propojena se Dny geograﬁe, cenou by byla účast na IGU, první ročník se předpokládá v roce 2019. Druhou
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soutěží je pak soutěž o nejlepší Ph.D. práci v oboru geograﬁe. Jejím smyslem je
ocenit a podpořit mladé geografy v Česku. K oběma soutěžím byly nominovány
komise (předsedkyně komise Zeměpisář roku – D. Řezníčková; předseda komise
Nejlepší Ph.D. práce v oboru geograﬁe – J. Blažek). Vedle těchto nových soutěží
byla v diskuzi věnována pozornost i stávajícím soutěžím, Zeměpisné olympiádě
a Studentské vědecké soutěži.
V závěru jednání informoval V. Vilímek o aktivitách Národního geograﬁckého
komitétu, jehož schůze se odehrála v lednu 2019. D. Řezníčková poté hovořila
o možných rizicích probíhající revize rámcových vzdělávacích programů a vyzvala ke spolupráci všech členů ČGS se sekcí geograﬁckého vzdělávání ČGS nad
touto reformou. V samotném závěru pak zástupci časopisů vydávaných ČGS
podali zprávu o jejich vydávání a perspektivách dalšího směřování časopisů. Detailnější informace o jednání Hlavního výboru naší společnosti naleznete na webu
www.geography.cz.
Stanislav KraS
vědecký tajemník ČGS

Dny geograﬁe 2018
Loni na podzim se od 12. do 23. listopadu konaly již popáté v celostátním měřítku
Dny geograﬁe (viz www.dnygeograﬁe.cz). Již tradičně se jich zúčastnila všechna
univerzitní města, na jejichž univerzitách se geograﬁe vyučuje a pěstuje jako vědecká disciplína. Mimouniverzitní organizace byly tentokrát zastoupeny pouze
Základní školou Úpice – Lány v okrese Trutnov, která se na organizaci Dnů geograﬁe podílí již tradičně. Její tři akce: dvě soutěže pro žáky a jedna přednáška ve dnech
19. a 20. listopadu 2018 byly vítaným zpestřením a bohužel jediným žádoucím
vybočením směrem k „neakademické“ geograﬁi.
Celkem se ve Dnech geograﬁe konalo 92 akcí, což je o něco víc než loni, kdy jich
bylo 88. Hlavním centrem dění byl opět pražský Albertov, kde se konalo 38 akcí.
Druhým nejvýznamnějším místem bylo Brno (14 akcí), které oproti předcházejícímu roku vykázalo zvýšenou aktivitu. Významným centrem bylo jako obvykle Ústí
nad Labem, kde Dny geograﬁe fungují nejdéle v republice (10 akcí) a viditelné byly
i Ostrava (8 akcí), Plzeň a Olomouc (po 7 akcích).
Potěšitelné je, že stejně jako v minulých ročnících se konkrétní akce neomezují
jen na tradiční přednášky a výstavy. V Praze se např. účastníci mohli zapojit do
geograﬁckého geocashingu a do dalších, většinou interaktivních her: Po stopách
albertovské historie, Politická geograﬁe hrou nebo Kde leží turistické novinky posledních let? Na mnoha místech se v rámci Dnů geograﬁe konaly i aktivity typu GIS
Day – v Brně, v Ústí nad Labem, v Olomouci, v Českých Budějovicích a v Ostravě.
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Studenti gymnázia se prostřednictvím simulační didaktické hry Opuštěné pole seznámili s hlavními
principy procesu sukcese i s řadou souvisejících pojmů. Foto: Lukáš Nekolný.

Dny geograﬁe byly volně přístupné nejen studentům, ale i zájemcům o geograﬁi z řad široké veřejnosti, proto se počet jejich účastníků může jen odhadovat,
ale vše nasvědčuje tomu, že jich bylo přinejmenším stejně jako loni. I propagace
ve sdělovacích prostředcích byla obdobná. Právě kvůli veřejné prezentaci našeho
oboru je důležité, aby se Dny geograﬁe neuzavíraly do univerzitních budov. Tím
se řídili mj. i organizátoři v Ostravě, kteří uspořádali některé přednášky v klubu
v centru města a tím je zpřístupnili i negeograﬁcké veřejnosti.
Lze tedy říci, že Dny geograﬁe jsou dnes již pevným bodem v životě mnohých
místních geograﬁckých komunit a významnou aktivitou regionálních poboček
České geograﬁcké společnosti. Proto s jejich uspořádáním počítáme i letos na podzim a pokusíme se je iniciovat i na dalších pracovištích, aby jediným neakademickým pracovištěm, které se na nich podílí, nebyla pouze „geograﬁcky“ aktivní škola
Úpice-Lány v Královéhradeckém kraji.
Tadeusz Siwek

