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Vážené členky České geografické společnosti, Vážení členové České geografické společnosti,
v celostátním vydání Lidových novin vyšly ve čtvrtek 16. 2. 2017 dva články a mapa odkazující
na studii Dr. Jana D. Bláhy a Mgr. Martina Dolejše z katedry geografie UJEP v Ústí nad Labem.
Citovaná studie, která byla věnována různým geografickým středům Česka, vyšla v 3. čísle
letošního ročníku časopisu Geografické rozhledy. Pozitivní ohlasy byly již zaznamenány také
ze strany představitelů dotčených obcí, kteří tyto výsledky samozřejmě vnímají jako dobrý vklad
pro prezentaci a propagaci. Článek v digitální podobě je k dispozici na:
http://www.lidovky.cz/praha-cihost-ted-i-bojanovice-dih-/zpravydomov.aspx?c=A170215_210510_ln_domov_ele
Ve středu 15. 2. v pořadu České televize Události v regionech (Ostrava) byla uvedena krátká
reportáž o vzniku pocitové mapy Olomouce. Na objednávku magistrátu, který tento dokument
potřebuje pro zpracování strategického plánu města, na ní pracují kolegové z Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. http://geography.cz/2017/02/pocitova-mapapomuze-pri-rozvoji-olomouce/
Vyšlo anglické monotematické číslo Sociologického časopisu s názvem “Urban Dynamics and
Neighbourhood Change in Cities after Transition” sdružující převážně empiricky orientované
příspěvky, které hodnotí proměny vybraných měst zemí střední a východní Evropy v posledních
desetiletích. Číslo je výstupem 6. ročníku mezinárodní konference v rámci skupiny CAT (Cities
after
Transition),
která
se
konala
v
roce
2015
v
Praze.
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/current
15. ročník konference „Venkovská krajina“ se bude konat 19. – 21. května 2017 v Hostětíně,
Bíle Karpaty. Cílem konference je vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad
studentů i jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli bohatou praxí. Podmínkou je zájem o
téma venkova a krajiny. Konference poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a společnou
tvorbu. Stále je možnost přihlásit se s příspěvkem na konferenci, podmínkou je ovšem odevzdání
plného textu referátu do 20. 3. 2017! http://geography.cz/2017/03/venkovska-krajina-2017/

7. ročník mezinárodní mezioborové konference „Naše společná přítomnost“, letos s podtitulem
„Energie, ekonomika, environment a etika“ se koná ve čtvrtek 30. března 2017
na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konferenci spoluorganizují
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. http://geography.cz/2017/02/nase-spolecnapritomnost-2/
CIVITAS PER POPULI a VŠRR si Vás dovolují pozvat na 8. ročník odborné konference Regionální
rozvoj mezi teorií a praxí na téma: Agenda 2030 a nové globální rozvojové cíle
udržitelného rozvoje v podmínkách ČR – vize a příležitost. Konference se uskuteční ve
čtvrtek 6. dubna 2017 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze.
http://geography.cz/2017/03/regionalni-rozvoj-mezi-teorii-a-praxi-3/
Diskusní fórum o proměnách afrického kontinentu, na počest expedice cestovatelů Hanzelky
a Zikmunda, se bude konat 19. dubna 2017 na plzeňské radnici. Akci pořádají katedra
geografie Fakulty ekonomické a Centrum afrických studií Fakulty filozofické ZČU v Plzni,
spolupořadatelem je Západočeská pobočka ČGS. http://geography.cz/2017/03/afrika-snu-askutecnosti-po-70-letech/
Vysoká škola regionálního rozvoje si Vás dovoluje pozvat na III. mezinárodní vědeckou
konferenci: Bezpečnost v regionech 2017, která se uskuteční dne 11. května 2017 v aule
Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze. http://geography.cz/2017/03/bezpecnost-vregionech-2017/
Pravidelná konference národních geoparků si klade za cíl umožnit setkání jednotlivých
představitelů národních, kandidátských i vznikajících geoparků, Rady národních geoparků,
zástupců místních samospráv, odborné veřejnosti, akademické obce i zainteresovaných subjektů
působících na územích jednotlivých geoparků. Konference zároveň otevírá prostor k diskuzi
nad vybranými tématy týkajícími se poslání a aktivit geoparků, k prezentaci a sdílení nových
zkušenosti, vzájemnému čerpání inspirace z již fungující spolupráce. Konference se koná 24. 5. –
26. 5. 2017 Nové Pace. http://geography.cz/2017/02/4-konference-narodnich-geoparku-cr/
Dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference zaměřené na malé vodní
nádrže s názvem „Rybníky 2017“. Akce se koná v areálu České zemědělské univerzity
v Praze – Suchdol ve dnech 15. – 16. 6. 2017. http://geography.cz/2017/02/rybniky-2017/
Přejeme Vám příjemné březnové dny
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