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Vážené členky České geografické společnosti, Vážení členové České geografické společnosti,
na www.zemepisnaolympiada.cz již byla zveřejněna zadání a autorská řešení okresního kola ZO,
které proběhlo v celém Česku během února. 22. 3. 2017 se uskuteční kolo krajské, jehož zadání
již bylo odesláno krajským garantům soutěží. Na nejúspěšnější řešitele, kteří postoupí
do celostátního kola konaného v Praze na Přírodovědecké fakultě UK letos čeká i několik novinek
– např. doplňková soutěž o nejlepší mapu, pořádaná ve spolupráci s Českou kartografickou
společností.
Česká demografická společnost, z. s. si Vás dovoluje pozvat na svou XLVII. konferenci, která
se ponese ve znamení tématu Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné
a komerční sféře. Konference se uskuteční v Jindřichově Hradci ve dnech 18.–19. května
2017. http://geography.cz/2017/03/demograficke-a-geodemograficke-aplikace-ve-verejne-akomercni-sfere/
Geosymposium Silesia 2017 se koná ve dnech
21.9. – 23.9 2017 v polském Zabrze. Konference
je setkáním studentů, doktorandů a čerstvých absolventů
oborů geologie, geografie, geofyzika, ochrana životního
prostředí apod. http://geography.cz/2017/03/10thgeosymposium-of-young-researchers-silesia-2017/
Anděl obletěl svět za 28 dní. Rozhovor s doc. Jiřím Andělem z Ústecké univerzity o jeho cestě
kolem světa vyšel 5. března na webu iDnes.cz . Dozvíte se o jeho cestě okolo světa, kterou
absolvoval za pouhých 28 dní. http://usti.idnes.cz/rozhovor-mf-dnes-cestovatel-jiri-andel-dyu/usti-zpravy.aspx?c=A170202_2303210_usti-zpravy_vac2
Koncem února vyšla Jiřímu Martínkovi z Historického ústavu AV ČR monografie s názvem
Geograf a cestovatel Jiří Daneš. Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své
době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně osobou významně politicky a
společensky činnou. http://geography.cz/2017/03/geograf-a-cestovatel-jiri-danes/

A na závěr jedna smutná zpráva. Katedra geografie UJEP v Ústí nad Labem
a Severočeská pobočka ČGS se zármutkem oznamují, že ve věku nedožitých
84 let zemřel dne 6. 3. 2017 docent Ladislav Skokan, dlouholetý pracovník
katedry, čestný člen pobočky ČGS a přední odborník na politickou
a ekonomickou geografii Ruska a východní Evropy. Ladislav Skokan byl
absolventem Geografické fakulty Lomonosovovy univerzity a své
pedagogické působení spojil s Vysokou školou ekonomickou v Praze
a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V posledních více než 10
letech se zabýval především dějinami geografie a geopolitiky a historickými
aspekty politického uspořádání současného světa (další informace o doc.
Skokanovi jsou k dispozici v Informacích ČGS 2/2013)
Přejeme Vám spousty sil s přicházejícím jarem a pamatujte, že vzpomínat se má s úsměvem
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