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Vážené členky České geografické společnosti, Vážení členové České geografické společnosti,  

přinášíme Vám v pořadí již 25. vydání Geografického newsletteru plného novinek k dění 

v geografické obci. Snad vás v těchto hektických předvánočních dnech zastihne v klidu a dobré 

náladě. 

Včera a dnes se pod záštitou České geografické společnosti koná v Liberci česko-slovenská vědecká 

konference Kvalita života 2013, ke které jsme zveřejnili 2. cirkulář. 

http://geography.cz/2013/12/kvalita-zivota-2-cirkular/ 

Dnes odpoledne, tj. 5. 12. od 15:00 se uskuteční v Levé rýsovně na Albertově workshop 

Turismus na českém venkově II. 

http://geography.cz/2013/11/turismus-na-ceskem-venkove-ii/ 

V minulém týdnu jsme vás na webu ČGS  informovali o diskusním semináři Náboženské klima v 

Česku: jaké je, jak ho pozorujeme a hodnotíme? Seminář se uskutečnil v pátek 29. 11. na 

Albertově a účastníci si jej mohou připomenout z pořízených fotografií. 

http://geography.cz/2013/11/seminar-religiozni-klima/ 

Z připravovaných akcí v roce 2014 vás můžeme jménem organizátorů pozvat na 2. ročník 

Konference národních geoparků, který se bude konat v termínu 28. – 30. dubna 2014. Místem 

konání konference bude z převážné části Hotel Port V Doksech u Máchova jezera. Přihlášky na 

konferenci a přihlášky příspěvků k uvedeným tématům konference zasílejte na adresu 

jana@geoparkralsko.cz nejlépe do konce roku 2013, případně do 28. 2. 2014. 

http://geography.cz/2013/11/konference-narodnich-geoparku-2/ 

Ve dnech 14. – 16. srpna 2014 se bude konat v polském městě Poznaň výroční konference IGU 

Commission on Geography of Governance 2014 na téma New Challenges in Local, 

Metropolitan and Regional Governance. Abstrakty předpokládaných příspěvků je možné zasílat 

do 28. února 2014 na igupoznan2014@amu.edu.pl.  

http://geography.cz/2013/12/igu-commission-2014-annual-conference-in-poznan/ 
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Velký ohlas zejména na facebookovém profilu ČGS a následných sdílených diskuzích zaznamenal 

rozhovor s proděkanem PřF UK Jakubem Langhammerem ze dne 19. 11. 2013 v Lidových 

novinách s názvem Chtěl bych výuku jen v angličtině. 

http://geography.cz/2013/11/chtel-bych-vyuku-jen-v-anglictine-rozhovor-s-doc-langhammerem-

pro-lidove-noviny/ 

V uplynulých dnech bylo vydáno podzimní číslo odborného recenzovaného časopisu Regionální 

rozvoj mezi teorií a praxí. Toto číslo převážně obsahuje články z konference Faktory, limity a 

příležitosti v regionálním rozvoji, která se konala 25. února 2013 na Vysoké škole regionálního 

rozvoje v Praze. 

http://geography.cz/2013/12/nove-cislo-casopisu-regionalni-rozvoj-mezi-teorii-a-praxi-4/ 

V listopadu vyšlo další číslo oficiálního newsletteru Mezinárodní geografické unie (IGU). 

http://geography.cz/2013/12/igu-e-newsletter-2/ 

V současné době putuje předplatitelům do poštovních schránek druhé číslo 23. ročníku časopisu 

pro vzdělávání v geografii Geografické rozhledy. Toto předvánoční číslo nás svým hlavním tématem 

Země BRICS blíže seznamuje s hospodářským uskupením Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky. 

http://geography.cz/2013/12/geograficke-rozhledy-5/ 

Pokud v současné době přemýšlíte nad vánočními 

dárky a dochází vám nápady, můžete udělat svým 

nejbližším radost darovacím listem předplatného 

Geografických rozhledů! 

http://geography.cz/geograficke-rozhledy/darujte-

predplatne-geografickych-rozhledu-k-vanocum/ 

Z tiskárny právě dorazilo i nové číslo časopisu Geografie 2013/4. Obsah aktuálního čísla je 

dostupný zde: http://geography.cz/sbornik/. 

Dovolte nám informovat vás o blížících se termínech vybraných akcí (odkazy na budoucí 

konference najdete i v Kalendáři akcí na webu ČGS): 

 konference GIS Ostrava 2014 – 20. 12. 2013 (deadline pro zaslání závazných přihlášek za 

zvýhodněné vložné) 

 IGU Regional Conference 2014 – 15. 1. 2014 (deadline pro zaslání abstraktů příspěvků) 

 10. historickogeografická konference – 15. 1. 2014 (deadline přihlášek na konferenci) 

 konference Aktuální problémy cestovního ruchu – 24. 1. 2014 (deadline pro zaslání 

abstraktů příspěvků) 

Od minulého newsletteru bylo na webu České geografické společnosti uskutečněno celkem 2 169 

návštěv, z toho 1 648 návštěvníků bylo unikátních. Za jednu návštěvu si prohlédli 3,04 stránek, 

v souhrnu to činilo celkem 6 602 stránek. Průměrná doba jedné návštěvy byla 2:29 minut.  

Bohatou mikulášskou nadílku přejí 

 
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.       Mgr. Hana Bednářová 

Sekretariát ČGS        Administrace webu ČGS 
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