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

18. a 19. 4. 2016 proběhne na Geografické sekci PřF UK v Praze celostátní kolo Zeměpisné olympiády, na níž 

přijede z celého Česka soutěžit 24 žáků 8. a 9. tříd a 28 studentů středních škol. Podstatná část soutěže bude 

sestávat také z práce v terénu v zázemí Prahy. Vítězové středoškolské soutěžní kategorie se následně zúčastní dvou 

mezinárodních soutěží - jeden reprezentační tým odletí na Mezinárodní geografickou olympiádu do Číny, druhý tým 

na Mezinárodní olympiádu věd o Zemi do japonského Mie. http://geography.cz/2016/03/finale-zemepisne-

olympiady/ 

Eurorural 2016 bude již 5. ročník konference pořádaná katedrou aplikované a krajinné ekologie, Agronomické 

fakulty Mendelevovy univerzity v Brně. Konference se bude konat ve dnech 29. sprna až 2. září 2016. Na webu 

je v tuto chvíli dostupný 2. cirkulář. http://geography.cz/2016/03/eurorural-2016-2/ 

V Praze se v dubnu uskuteční dvě přednášky prof. Petera Clarka: A Global Perspective on the European 

City (7. dubna) a Urban Wasteland from the Middle Ages to the Present Time (14. dubna). Prof. Clark je také 

spoluzakladatel Evropské asociace urbánní historie, Centra urbánní historie v Leicesteru a emeritní profesor 

univerzity v Helsinkách. http://geography.cz/2016/03/prednasky-prof-petera-clarka/ 

V Hradci Králové se uskuteční 7. ročník cyklu odborných konferencí  Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, který 

se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016. Konference je věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce 

Králové jako podpůrná aktivita k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. 

http://geography.cz/2016/03/regionalni-rozvoj-mezi-teorii-a-praxi-2/ 

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. pořádají jedenáctý 

ročník Workshopu doktorandek a doktorandů. Tématem pro tento rok je Prostorová spravedlnost. Workshop 

se bude konat 16. 9. 2016  v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

http://geography.cz/2016/03/3770/ 

Polská geografická společnost pořádá na konci června v Krakově svůj další kongres. Polská geografie představuje 

tradičně jednu z nejsilnějších evropských skupin a v celé řadě oborů dosahuje vynikajících výsledků.  Termín 

pro podávání přihlášek je 10. 4. 2016. http://geography.cz/2016/03/kongres-polskych-geografu/ 

Přejeme Vám krásný zbytek týdne a hodně síly do dalšího měsíce 

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.                                     Mgr. Luboš Mrkva 

Sekretariát ČGS                                        Administrace webu ČGS 
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