Geograﬁcký kalendář
DNY GEOGRAFIE
Ve dvou listopadových týdnech bude
probíhat již pátý ročník Dnů geografie.
V rámci celého Česka se budou konat nejrůznější akce propagující poznávání naší
krásné planety jak po odborné stránce,
tak i pro zábavu, např. v rámci cestování.
Program bude jako obvykle rozmanitý
a připraví ho především univerzitní centra, kde se geografie studuje jako vědecký
obor. Organizace Dnů geografie je ale
otevřená všem: nejrůznějším organizacím, muzeím, národním parkům, středním
i základním školám, prostě komukoli, kdo
má co nabídnout a má chuť akci týkající

se geografie uspořádat. Tradičně to jsou
přednášky, workshopy, exkurze, promítání filmu s diskuzí, soutěže, hry – často
s využitím virtuálního prostoru, GIS,
navigace v terénu apod. Náš obor totiž
nezadržitelně směřuje do počítačového
světa.
Kdy: 12.–23. listopadu 2018
Kde: v rámci celého Česka
www.dnygeografie.cz

Výstava Republika československá
1918–1939 přibližuje vznik a vývoj

Československé republiky od samého
počátku do jejího zániku před 2. světovou
válkou. Ve dnech 3. září až 29. listopadu
2018 se výstava představí na veřejných
místech 24 českých měst se vstupem
zdarma. Na každé zastávce se zdrží
přibližně po dobu jednoho měsíce.
Kdy: 3. září–29. listopadu 2018
Kde: Na veřejných místech 24 českých
měst. V Praze na náměstí Jana Palacha
proběhne v sobotu 27. 10. 2018 (13:00
až 17:30) k výstavě vernisáž.
http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/
vystavy/republika-ceskoslovenska-1918-1939/

INFOGRAFIKA PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O ČESKÝCH SÍDLECH
Je to už více než tisíc let, kdy byly
v písemných pramenech poprvé zmíněny
české kmeny. A podobně dlouhá doba
uplynula od prvních zmínek o osadách,
vesničkách či městech rozprostírajících se
na území dnešního Česka.
Deník se u příležitosti stoletého výročí
založení Československa rozhodl
zmapovat první zmínky u co největšího
počtu českých sídel. Díky podrobným
datům z Historického lexikonu obcí, který
zpracoval Český statistický úřad, se mu
to podařilo u více než 12 000 vesnic, měst
a jejich částí.
Úplně první písemnou zmínku datují
autoři lexikonu už do 9. století, a to
u pražského Starého Města. V následujícím století se pak v písemných análech
objevilo dalších 31 obcí. Nejvíc prvních

písemných zmínek o českých sídlech se
datuje do 14. století, do doby Karla IV.
Deník vytvořil interaktivní online infografiku, kde můžete vyhledávat ve vámi
vybraném regionu, či po zadání konkrétní
obce nebo její části. Kartograficky se
bohužel nevydařilo použití barev, resp.
barevné škály znázorňující stáří první
písemné zmínky o obci. Do 15. století jsou
obce symbolizovány odstíny červené,
v mladším období zeleně. I přesto je však
infografika skvělou interaktivní aplikací
a zdrojem souhrnných dat o historii
českých sídel.
https://public.tableau.com/shared/
QXTCNMG2R?:display_count=yes&:showVizHome=no
https://www.denik.cz/z_domova/
tisicileti-ceskych-mest-a-vesnic-kdy-jsou-poprve-zmineny-v-pisemnych-pramenech-20180628.html

na až cca 150 000 kolem roku 1920.
Období mezi světovými válkami se
tu neslo v duchu rozvoje kulturního
a spolkového života i posilování vztahů
s původní vlastí. Po nacistické okupaci se
chicagští Češi výrazně zapojili do financování Benešova zahraničního odboje
a po komunistickém puči v únoru 1948 se
město stalo domovem početné nové vlny

exulantů. Od 60. let
20. století nastal
nezadržitelný
odliv a rozmělnění
českého elementu.
Fragmenty slavné
minulosti českého
Chicaga se dnes
pomalu vytrácejí.


REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ 1918–1939

Geograﬁe online
LÍPY REPUBLIKY
Lípy republiky nebo též lípy svobody jsou
dřeviny, které byly vysazeny na počest
vzniku Československé republiky, ale
i samostatné České republiky. Obecně
jsou nazývány stromy republiky. Zároveň
to jsou stromy, které připomínají naši
národní svobodu a demokracii.
Nejvíce výsadeb proběhlo v říjnu 1919
k prvnímu výročí vzniku republiky,
k 10. výročí ČSR v roce 1928 a rovněž
k 50. výročí ČSR v roce 1968. Další stromy
byly vysazeny zejména při kulatých
výročích.
Projekt Lípy republiky si klade za cíl
zmapovat lípy, které v Česku již
stojí (momentální stav sledujte na
https://lipyrepubliky.cz/mapa-lip/), a vyzývá i k výsadbě nových lip k příležitosti
stoletého výročí vzniku republiky.
https://lipyrepubliky.cz

Geografové čtou
Nekola, M. (2017): ČESKÉ CHICAGO.
Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
ISBN 978-80-7422-505-5.
České vystěhovalectví ve Spojených
státech představuje poměrně málo
zpracované téma. Předkládaná kniha
je případovou studií české komunity
v Chicagu, kde počet Čechů stoupl
z 10 000 osob v 70. letech 19. století
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