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

právě jste si otevřeli letošní jubilejní 20. newsletter, ve kterém se skrývá sic jen pár novinek, ale především 
informace a celorepublikové akci Dny Geografie.  

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Charitou ČR pořádá v rámci svých aktivit Partnerství pro rozvoj mezinárodní 
konferenci „Role místní samosprávy v zahraniční rozvojové spolupráci“. Veřejnost se díky ní dozví, že kromě 
státních institucí a neziskového sektoru se do rozvojové spolupráce zapojují i česká města a obce. Konference se 
uskuteční 24. listopadu v Praze, v prostorách Černínského paláce (Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské 
náměstí 5, Praha 1 – Hradčany), a to od 9:00 do 15:30. 

http://geography.cz/2015/11/role-mistni-samospravy-v-zahranicni-rozvojove-spolupraci/ 
 

V úterý 10. 11. vystoupil v rámci Studia 6 na obrazovkách ČT 24 Olomoucký student geografie Tomáš Trojan. Jeho 
příspěvek se týká letecké dopravy, kterou se dlouhodobě zabývá. Hlavním tématem je vliv levnější letenek na změny 
v cestování. 

http://geography.cz/2015/11/3610/  
 

DNY GEOGRAFIE 

V tomto týdnu byla zahájena popularizačně vzdělávací akce Dny Geografie. Záměrem je veřejnosti připomenout 
důležitost geografického vzdělávání. Česká geografická 
společnost se tak připojuje k tradičním mezinárodním 
akcím, jako jsou Geography Awareness Week, GIS Day a 
Day of Geography. Akce probíhá každoročně po celém 
Česku a je určena široké veřejnosti. Do programu se 
zapojují nejen všechna univerzitní geografická pracoviště, 
ale i další instituce, jako jsou knihovny, základní či střední 
školy, neziskové organizace aj. Pro letošní ročník Dnů 
geografie bylo připraveno více jak 100 akcí a některé menší stále přibývají. Jednotlivé akce jsou rozmanité svou 
formou i tematickým zaměřením, které se budou konat v 11 městech Česka od Prahy až po Jáchymov v Krušných 
horách či Úpici v Podkrkonoší. Mezi největší lákadla tohoto ročníku se řadí pražská „Mezinárodní migrace jako 
realita i hra“, ostravská „Anexe Krymu a její důsledky“, olomoucká „Pocitová mapa“ či ústecká „Papua-Nová Guinea 
aneb Z doby kamenné do kyberprostoru“. Z široké nabídky akcí si může vybrat každý, ať má zájem o odbornou 
přednášku, či o zábavnou hru. Více informací o všech konaných akcí naleznete na webu 
http://www.dnygeografie.cz/. 

V minulém týdnu, k příležitosti zahájení této akce proběhla v Praze na Albertově tisková konference. Informace z TK 
nebo fotogalerii naleznete na webu ČGS. http://geography.cz/2015/11/dny-geografie-se-blizi/ 
 

Přejeme Vám zajímavé dny s Geografií, ať už v rámci právě konané akce, anebo ve Vašem soukromí 

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