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

v dalším vydání Geografické newsletteru Vás čeká mnoho zajímavostí z geografické obce týkajících se 
nejen budoucích konferenci a seminářů, ale v úvodu také velké listopadové akce přibližující geografii 
široké veřejnosti. 

 

Dny geografie – zaplňme v listopadu celé Česko geografií 

Ve 3. a 4. listopadovém týdnu na celém území Česka budou probíhat tzv. Dny geografie, které by měly 
zájemcům přiblížit, čím se dnes zabývají geografové a co prostřednictvím výuky zeměpisu se učí žáci 
na základních a středních školách. Tato akce koordinovaná hlavním výborem České geografické 
společnosti navazuje na tradici pořádanou geografy ve stejném období po celém světě. 

Bylo by dobré, aby se do této celonárodní akce aktivně zapojilo co nejvíce geografů. Co konkrétně to 
obnáší? 

Většina geografických pracovišť na vysokých školách v Česku již připravuje pro období od 16. do 27. 11. 
2015 různé aktivity: popularizační přednášky, Hyde Parky, výstavy, vzdělávací aktivity, hry aj. Česká 
geografická společnost pro tyto účely zřídila stránku http://www.dnygeografie.cz/, na které zájemci 
snadno zjistí, zda se v jeho regionu nějaká geografická akce koná. Plánovaný program získá buď z 
uvedené mapy, nebo ze záložky SEZNAM AKCÍ, v němž budou jednotlivé nabídky seskupeny dle krajů. 
Každá položka obsahuje po rozkliknutí bližší informaci o aktivitě, především místo a čas konání a stručné 
představení programu.  

V případě, že jste ve svém okolí žádnou zajímavou akci nenašli, můžete ji zorganizovat sami. Zapojit 
se mohou různé instituce (nejen vysoké školy ale i základní a střední školy, knihovny, neziskové 
organizace, aj.) nebo třeba parta přátel. Ostatní zájemce o geografii pozvete právě k vám tím, že informace 
o vaší akci nahrajete na web Dnů geografie. Stačí na webové stránce www.dnygeografie.cz PŘIDAT AKCI 
do systému. Ta bude zobrazena po schválení administrátorem. Podmínkou zařazení je, aby plánovaná 
aktivita v dobrém světle propagovala vědní obor geografii či výukový předmět zeměpis. Po zařazení vaší 
akce do celonárodního přehledu vám administrátor e-mailem zašle šablonu s logem, kterou můžete 
použít na váš propagační materiál.  

Hlavní výbor České geografické společnosti bude všechny akce organizované v rámci Dnů geografie 
propagovat na národní úrovni. Je zapotřebí, aby všechny plánované akce se co nejdříve zveřejnily na 
webu http://www.dnygeografie.cz/, neboť učitelé ze základních a středních škol byli či právě jsou o této 
akci různým způsobem informováni. 

 

 

http://geography.cz/2015/10/dny-geografie-zaplnme-v-listopadu-cele-cesko-geografii/
http://www.dnygeografie.cz/
http://www.dnygeografie.cz/


 
Polární sekce České geografické společnosti (PS-ČGS) Vás zve na workshop a 16. výroční zasedání 
Polární sekce České geografické společnosti, u příležitosti 30-ti let Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové 
vrstvy, které se uskuteční v Peci pod Sněžkou, v Krkonoších ve dnech  4. – 6. listopadu 2015. 

http://geography.cz/2015/10/workshop-on-changes-of-the-polar-ecosystem/ 

Vyšlo nové a první číslo 25. ročníku Geografických rozhledů. Tentokrát na téma Veřejné 
prostory.   

http://geography.cz/geograficke-rozhledy/obsah-251-verejne-prostory-1175/ 

 

Česká Iberoamerická společnost vyhlašuje na rok 2016 soutěž pro studenty středních škol 
na téma: Čím mě okouzluje Latinská Amerika? Termín odevzdání prací je 29. únor 2016. 

http://geography.cz/2015/10/soutez-pro-studenty-strednich-skol/ 

 
Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava a příspěvková organizace Vysočina Tourism 
pořádají 11. ročník mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu, který se koná 24. – 
25. února 2016. 

http://geography.cz/2015/10/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2/ 

 

Přírodovědecká fakulta UK v Praze a společnost SCIENTICA AGENCY, s.r.o. pořádají výstavu „Posouváme 
vědu blíž“. Výstava shrnuje výsledky desetileté spolupráce v oblasti interaktivního vzdělávání. Jsou 
prezentovány výsledky realizovaných výukových a propagačních projektů zaměřených na geografické 
a geoinformační obory. Výstava trvá od 12. 10. 2015 do 3. 12. 2015, po-pá 9,00-18,00 hod. a je umístěna 
v předsálí Mapové sbírky, PřF UK v Praze, Albertov 6. 

http://geography.cz/2015/10/posouvame-vedu-bliz/ 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 20. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním 
řádu. Ta se uskuteční v Ostravě ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 

http://geography.cz/2015/10/konference-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu/ 

 

V pondělí 26. 10. 2015 se v Praze na Novotného lávce v sídle České asociace pro geoinformace bude konat 
poslední plánovaný seminář týkající se Autorského práva v kartografii a geoinformatice. Seminář 
s názvem Autorské právo: otázky a odpovědi, by měl zodpovědět nejčastěji řešené problémy v praxi. 

http://geography.cz/2015/10/seminar-autorske-pravo/ 

 

Hostem Studia ČT 24 byl 11. 10. Dušan Drbohlav, vedoucí centra Geomigrace, geograf z Přírodovědecké 
fakulty UK. http://geography.cz/2015/10/nova-vlna-migrantu-miri-do-evrop/ 

 

Závěrem jedna velice smutná zpráva. V pondělí 5. 10. 2015 zemřel RNDr. Antonín Götz, CSc. Dr. Götz 
je známý především jako hlavní redaktor Národního atlasu Československa z roku 1966. 

 

Další newsletter je připracován na 4. Listopad 2015. Do té doby se těšíme na nové informace 
z geografického dění, které naleznou v prvním listopadovém oběžníku své místo. 

 

 

 

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.                                          Mgr. Luboš Mrkva 
Sekretariát ČGS                    Administrace webu ČGS 
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