Zápis ze schůze České asociace geomorfologů z 11.5. 2010 v Branné
Přítomní: viz prezenční listina
Program:
1) Placení členských příspěvků
2) Problematika časopisu Geomorfologica Slovaca et Bohemica
3) Webové stránky ČAG
4) Nadcházející konference
5) Různé
1) Členské příspěvky: byly připomenuty nové stanovy, podle nichž se zavádí placení
členských příspěvků. V červenci 2009 proběhla registrace stanov na MV, po které ČAG od
ČSÚ získal IČO. Byl též založen účet u ČS. Placení členských příspěvků bylo doporučeno
bankovním převodem. Dále bylo připomenuto, že členský příspěvek ČAG do IAG byl od
letošního roku zvýšen na 250 EUR. Ten by měl být pokryt z členských příspěvků ČAG.
2) Dr. Lehotský (Slovensko) referoval o stavu časopisu GSeB s ohledem na zařazení do
databází bodově hodnocených. Tento stav byl českými kolegy považován za neuspokojivý,
problematická se stále jeví pravidelnost vycházení časopisu, jako předpokladu zařazení do
daných databází. V diskuzi bylo navrženo zařazení časopisu na DOI. Bylo provedeno
hlasování o dalším postupu a podpoře časopisu českou stranou a schválen konec června 2010
jako termín pro přihlášení GSeB do SCOPUSu pro slovenskou stranu (21 pro, 2 se zdrželi
hlasování).
3) Byla oznámena existence nových internetových stránek ČAG, které bude spravovat Václav
Škarpich (OSU Ostrava). Informace ke zveřejnění se mají zasílat doc. Hradeckému.
4) - Byla připomenuta konference České geografické společnosti s datem konání září 2010
v Ostravě, jejíž geomorfologická sekce je organizována kolegy z katedry fyzické geografie a
geoekologie PřF Ostravské univerzity.
- Dále bylo připomenuto konání mezinárodní konference Carpatho-Balcan Conference on
Geomorphology v roce 2011 v Ostravě, jejíž přípravy probíhají a kterou zajišťují opět
kolegové z katedry fyzické geografie a geoekologie PřF Ostravské univerzity.
- Konání příští geomorfologické konference bude zajišťovat Katedra geografie (oddělení
fyzické geografie) PřF Palackého univerzity v Olomouci, konání Olomouc
5) Různé:
- pro nové logo ČAG bude vyhlášena soutěž
- profesorovi Jaromírovi Demkovi bylo jednohlasně uděleno čestné členství ČAG

Předseda ČAG tradičně poděkoval přítomným a ukončil plenární zasedání. Také napomenul
vyrušující v průběhu jednání (Doc. Vilímek, Dr. Klimeš a spol.).

Zapsala: Petra Štěpančíková
Verifikoval: Jan Hradecký

