Zápis z 5. zasedání výboru JČMF ze dne 11. června 2016 v Praze
Přítomni:
Místopředsedové JČMF: J. Dolejší, D. Hrubý;
Předsedové sekcí (společností): L. Dvořák, B. Maslowski, J. Mlynář;
Předsedové poboček: J. Beránek, J. Bouchala, R. Hašek, M. Heczko (za L. Sedláčka), P. Hofmanová (za J.
Šimsovou), P. Masopust, J. Molnár, M. Musílek, K. Ryška, A. Šolcová, M. Šulc;
Ostatní členové výboru: E. Davidová, Ja. Dittrich, Ji. Dittrich, J. Fiala, J. Kříž, M. Lávička, J. Novotný,
S. Pošta, J. Rákosník, M. Šimůnková, A. Trojánek, J. Valenta, A. Wižďálek;
Kontrolní komise: P. Dolanský, K. Lepka,
Omluveni:
J. Bielčík, P. Calábek, D. Čermák, J. Duda, H. Durnová, E. Fuchs, D. Hlubinka, M. Klouček, J. Kočvara, L.
Koudela, J. Kubát, M. Miler, J. Šimša, E. Zelendová;
Program:
1. Zpráva o činnosti předsednictva v uplynulém období
2. Zpráva o hospodaření za rok 2015
3. Zpráva kontrolní komise
4. Zpráva tajemníka
5. Různé
Zasedání řídil místopředseda JČMF J. Dolejší. V úvodu byla minutou ticha uctěna památka kolegů zemřelých
v uplynulém období: Prof. RNDr. Helmar Frank, DrSc. (Praha FO), Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. (Praha
MO), Doc. RNDr. Jan Schwarz, CSc. (Brno), Doc. RNDr. Milan Trch, CSc., Ph.D. (Praha PO), Stanislava Hácová (Hradec Králové), František Levinský (Pardubice), Prof. RNDr. Václav Koubek, DrSc. (Praha MO), Prof.
RNDr. Lubomír Skála, DrSc. (Praha FO), Dobroslava Fantová (Středočeská), RNDr. Dalibor Peňáz (Brno) RNDr. Lubomír Majling, CSc. (Praha FO), RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (Praha FO), Doc. RNDr. Miroslav Dont,
CSc. (Praha MO), Jiřina Zeithammerová (Ostrava).
ad 1. J. Dolejší informoval o jednání předsednictva výboru v uplynulém období:
Zástupci PV a ČFS se zúčastnili oslav Dne Ernesta Macha. JČMF se podílela na odhalení pamětní desky na
budově Karolina.
Informoval, že došlo k obměně redakční rady PMFA. Novým vedoucím redaktorem byl ve výběrovém řízení
zvolen doc. RNDr. Antonín Slavík, PhD.
J. Dolejší stručně představil nabídku grafika O. Broma na spolupráci s propagováním matematických a fyzikálních témat v elektronických médiích.
Setkání s JSMF je předjednáno na podzim, PV spolu se vedením JSMF vybírá vhodná témata ke vzájemné
diskusi.
Sekce ČMS a ČFS připravují na podzim zopakování úspěšné akce Setkání mladých.
ad 2. S. Pošta představil závěrečný přehled hospodaření JČMF v roce 2015, v příloze.
Mj. uvedl, že na soutěže bylo vydáno oproti rozpočtu o 316 tis. Kč více. Rozdíl byl pokryt z jiných zdrojů.
Uvedl, že JČMF získala mimořádný jednorázový příjem z rozpuštění kumulovaného zisku nakladatelství
Prometheus ve výši 765 tis. Kč. Zůstatek na účtech je 6 300 tis. Kč, ten však zahrnuje i získané dotace na letošní
rok.
Ke dlužníkům uvedl, že z cca 2100 členů přes 600 členů dluží na příspěvcích, chystá se vyloučení cca 80
členů pro neplacení příspěvků. Průběžný dluh činí 373 tis. Kč.
J. Rákosník uvedl, že rozpuštění zisku nakladatelství Prometheus bylo majiteli nakladatelství rozhodnuto
v reakci na změny v legislativě, kdy společnosti s ručením omezeným nově mohou snížit hodnotu svých aktiv.
ad 3. Zprávu kontrolní komise přednesl P. Dolanský, v příloze.
Zpráva kontrolní komise byla schválena poměrem 28-0-1.
Zpráva o hospodaření byla schválena poměrem hlasů 31 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
ad 4. J. Fiala přednesl stručnou statistiku členství. JČMF má 2137 individuálních členů, studentů s bezplatným
členstvím 157, ovšem letos ještě nedošlo k náboru studentů za soutěže. Kolektivních členů je 136. Doposud se
neuskutečnilo ukončení členství pro neplacení příspěvků. Při této příležitosti uvedl, že došlo ke změně pravidla
pro ukončení členství pro neplacení příspěvků, namísto dosažení dluhu 1500 Kč, budou v roce 2016 vyloučeni ti,
kdo dluží příspěvky za rok 2015 a podobně bude postupováno v následujících letech.

Informoval, že již došlo k aktualizaci údajů v rejstříku spolků u poboček v Hradci Králové, Ústí nad Labem,
středních Čechách, Olomouci a Brně, nově byla registrována pobočka v Liberci a FPS, návrh na aktualizaci údajů českobudějovické pobočky byl podán na soud zkraje června.
Při této souvislosti J. Fiala požádal přítomné o schválení organizačních a jednacích řádů ČMS a ČFS. Oba
návrhy byly schváleny jednomyslně.
Různé
J. Dolejší a M. Šulc představili návrh složení Českého výboru Turnaje mladých fyziků. Návrh byl schválen
jednomyslně.
A. Šolcová informovala o o chystaném semináři ke 300. výročí narození Josefa Steplinga.
J. Mlynář poreferoval podrobněji o akcích souvisejících se 100. výročím úmrtí Ernesta Macha. Podrobné
zprávy a doprovodné články o díle E. Macha jsou připravovány v PMFA. Zmínil, že vzpomínkové akce v Praze
a Brně byly pěkně připraveny. Obou setkání se zúčastnilo se jí mnoho lidí, někteří i ze zahraničí, např. prezident
EPS. Dále J. Mlynář uvedl, že v rámci Týdne vědy a techniky pořádaným AV ČR se připravuje panelová diskuse
o významu E. Macha a požádal přítomné o kontakty na lékaře a filozofy, kteří by mohli být vhodnými zástupci
těchto oborů do diskuse. Zmínil také, že mezinárodní konference k výročí bude příští týden ve Vídni.
Dále J. Mlynář oznámil, že na valném shromáždění ČFS byla vyhlášeny výsledky Soutěže vědeckých prací
mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala a dotázal se, zdali vítězové mají nárok na prémiové členství. J. Fiala
připomněl, komu JČMF nabízí prémiové členství a slíbil souhrnou informaci o prémiovém členství vystavit na
web.
B. Maslowski přednesl stručnou zprávu o letošním ročníku SVOČ. Mimo jiné uvedl, že SVOČ byla podstatně rozšířena o informatické sekce. Dále uvedl, že i letos ČMS vyhlásila program podpory pro akce pro mladé
členy JČMF. Vloni 16 žádostí, letos 6 žádostí, i když program nebyl příliš propagován.
D. Hrubý přednesl žádost International Commission on Mathematicial Instruction, což je odborná komise
Mezinárodní matematické unie o návrh zástupce české matematické veřejnosti do této komise a zároveň delegáta
na valné shromáždění této komise, které se bude konat 24. července v Hamburku. Po následné debatě byl na
delegáta navržen J. Molnár a jeho nominaci PV jednomyslně schválilo.
J. Rákosník oznámil přítomným, že do DML-CZ byly doplněny učebnice E. Čecha a tím byla dokončena část
věnovaná jeho dílu, dále bylo přidáno dílo Miloše Kösslera a časopis Aktuárské vědy, vydávaný JČMF ve 30. a
40. letech 20. století. Nyní se pro DML-CZ zpracovává dílo Matyáše Lercha. V rámci DML-CZ se také pro zveřejnění v Evropské digitální matematické knihovně EuDML zpracovává časopis Journal of European Mathematical Society, k němuž se podařilo s vydavatelstvím EMS vyjednat volné zpřístupnění po uplynutí 5 let.
J. Rákosník uvedl, že 7. evropský kongres matematiků bude 18. - 22. července v Berlíně.
D. Hrubý se dotázal L. Dvořáka, zdali pokročilo jednání s MŠMT o zjišťování počtu učitelů fyziky. L. Dvořák uvedl, že na MŠMT získal vhodný kontakt a že má slíbena potřebná data.
A. Trojánek oznámil, že XVIII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky je připravován na 22.
až 25. srpna 2016 na Gymnáziu Velkém Meziříčí, podrobnosti na webu.
L. Dvořák uvedl, že FPS připravuje na červenec SVOČ a na srpen Veletrh nápadů učitelů fyziky.
Na závěr schůze vyvolal J. Dolejší rozsáhlou debatu o maturitních zkouškách.
Zapsal J. Fiala.
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