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

aktuální vydání newsletteru je obsahově velmi bohaté a rozmanité. Informuje nejen o budoucích a blížících 

se konferencích, na kterých můžete prezentovat výsledky své práce nebo si jenom rozšířit obzory 

geografického poznání, ale z velké části je také dokladem aktivity a úspěchů samotných geografů, členů České 

geografické společnosti. Jen tak dál! 

 

Valné shromáždění České geografické společnosti udělilo na svém jednání v rámci srpnového sjezdu 

společnosti v Praze čestné členství významným badatelům na poli geografie. Jmenovitě se jedná o doc. 

Václava Touška, prof. Petera Jordana, doc. Petra Šindlera, prof. Jozefa Mládka a prom. ped. Vladislava 

Macečka. http://geography.cz/2014/09/novi-cestni-clenove-ceske-geograficke-spolecnosti/ 
 

Vědecké týmy Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (tým 

doc. Víta Vilímka z katedry fyzické geografie a geoekologie) obdržely nedávno v Pekingu titul Celosvětové 

centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů. Blahopřejeme!  

http://geography.cz/2014/09/zisk-titulu-celosvetove-centrum-excelence/ 

 

Civitas per Populi, o.p.s. si dovoluje pozvat nejširší veřejnost na doprovodný program pro veřejnost k 

odborné konferenci „Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize“. Ve čtvrtek 2. října 2014 je na 

programu přednáška na téma Sady v hradebním okruhu – Vídeň vs. Praha a v pátek 3. října 2014 jsou 

připraveny tři exkurze, které představí zeleň Hradce Králové. 

http://geography.cz/2014/09/doprovodny-program-pro-verejnost-k-odborne-konferenci 

 

O aktivitách geografů v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV), kteří v současné době zaměřují svoji 

pozornost na specifický druh dopravních nehod – srážky se zvěří, jsme vás informovali již dříve. Nově 

připravilo CDV webovou mapovou aplikaci www.srazenazver.cz, do níž lze vkládat údaje o nálezech 

sražené zvěře podél pozemních komunikací. http://geography.cz/2014/09/srazky-se-zveri-a-aktivity-cdv/  

V úterý 30. září 2014 ráno hovořil ve Studiu 6 České televize na toto téma dr. Michal Bíl.  

http://geography.cz/2014/10/o-srazkach-se-zveri-ve-studiu-6/ 
 

V médiích se ale v druhé polovině září objevili i další geografové. V sobotu 20. září 2014 v pořadu Hyde 

Park Civilizace diskutovali prof. Janský, doc. Satrapa a dr. Daňhelka na téma Války o vodu? a Sesuvy 

půdy. Toto vystoupení předcházelo rozpravě vědců, která se uskutečnila ve čtvrtek 25. září 2014 v Clam-

Gallasově paláci v Praze. http://geography.cz/2014/09/noc-vedcu-boj-o-vodu-a-s-vodou/ 

 

Dne 23. září 2014 byl na serveru Lidovky.cz zveřejněn článek s názvem „Mount Everest a nejvyšší hory 

světa. Jak je vědci měří?“. Na tuto otázku odpovídal doc. Jakub Langhammer, proděkan Geografické sekce 

PřF UK v Praze. http://geography.cz/2014/09/mount-everest-a-nejvyssi-hory-sveta-media/ 
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V uplynulém týdnu jste mohli zaslechnout na vlnách Českého rozhlasu Mgr. Jiřího Pánka (PřF UP 

v Olomouci). V regionálních zprávách ČRo z Olomouckého kraje informoval v úterý 23. září 2014 o rychlém 

a levném způsobu pořizování leteckých snímků z vybraného místa pomocí balonu naplněného heliem.  

O tom, že české chataření a chalupaření není jen jedním ze způsobů trávení volného času, pohovořila ve 

čtvrtek 25. září 2014 v pořadu Českého rozhlasu Plus dr. Dana Fialová (PřF UK v Praze).  

http://geography.cz/2014/09/geografove-v-rozhlase/ 
 

Počínaje pondělím 29. září 2014 byla odstartována podzimní část druhého ročníku Lidové školy 

urbanismu, společným tématem přednášek je Vize města 21. století. Přednášky se tradičně konají v 

pondělí od 18h v Galerii J. Fragnera na Praze 1 a organizátorem je občanské sdružení PragueWatch. 

Následující přednáška se uskuteční 20. října 2014 na téma Růst Prahy: odlišný přístup.  

http://geography.cz/2014/09/lidova-skola-urbanismu-podzimni-prednasky/ 
 

Katedra geoinformatiky UP v Olomouci pořádá v termínu 13. – 16. října 2014 třetí ročník InDOG 

doktorandské konference, která je určena především studentům doktorských studijních programů 

v oborech kartografie a geoinformatiky. http://geography.cz/2014/10/indog-doktorandska-konference/ 

 

Sociologický ústav AV ČR a Národní kontaktní centrum – ženy a věda si vás dovolují pozvat na 3. národní 

konferenci o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí, která se uskuteční ve středu 22. října 

2014 v budově AV ČR na Praze 1. http://geography.cz/2014/09/jak-na-vedu-ferove/ 

 

ČGS převzala záštitu nad 2. ročníkem studentské konference Mapování | GIS | Rozvojové země, která se 

uskuteční v pátek 21. listopadu 2014, proto vás informujeme o letáku, který byl ke konferenci připraven, a 

termínu 10. listopadu 2014, do kdy můžete v případě zájmu nahlásit prezentaci posteru či jiných materiálů. 

http://geography.cz/2014/09/konference-mapovani-gis-rozvojove-zeme-vol-2/ 
 

Národní technické muzeum v Praze si vás dovoluje pozvat na XXXV. sympozium Z dějin geodézie a 

kartografie, které se koná ve středu 26. listopadu 2014 v přednáškovém sále NTM na Praze 7.  

http://geography.cz/2014/09/sympozium-z-dejin-geodezie-a-kartografie/ 

 

Ve dnech 9. – 10. dubna 2015 se bude v Lisabonu (Portugalsko) konat mezinárodní konference IGU 

Commission on Geography of Governance s názvem Local Government and Urban Governance: Citizen 

Responsive Innovations in Europe and in Africa. Abstrakty příspěvků na vyhlášená témata je možné 

posílat do 15. prosince 2014. http://geography.cz/2014/09/igu-gog-lisbon-2015-conference/ 
 

Tradiční kongres European Society for Rural Sociology (ESRS) se bude v příštím roce konat ve Skotsku ve 

městě Aberdeen v termínu 18. – 21. srpna 2015. Téma kongresu je Places of Possibility: Rural Societies 

in a Neoliberal World. Abstrakty návrhů pracovních skupin, můžete zasílat do 6. října 2014.  

http://geography.cz/2014/09/xxvi-esrs-congress-aberdeen-scotland/ 
 

Docentu Jaromíru Kolejkovi z katedry geografie MU v Brně se vloni i letos publikačně dařilo. V loňském 

roce vyšla v nakladatelství Academia kniha Nauka o krajině a v nakladatelství SOLITON.CZ spolu s 

autorským kolektivem kniha s názvem Postindustriální krajina Česka. Třetím publikačním výstupem 

jsou letos vydané Přírodní krajiny České republiky. Katalog typů přírodních krajin.  

http://geography.cz/2014/09/tri-nove-knihy-doc-kolejky/ 
 

Na závěr newsletteru bychom vás chtěli informovat o novém čísle časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a 

praxí, které obsahuje články z konference na téma Regionální politika na prahu nového 

programovacího období konané koncem května v Pardubicích. 

http://geography.cz/2014/10/nove-cislo-casopisu-regionalni-rozvoj-mezi-teorii-a-praxi-5/ 

 

Přejeme vám mnoho úspěchů v posledním čtvrtletí letošního roku, 

 

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

Sekretariát ČGS        Administrace webu ČGS 
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