Zápis ze 151. (5.) schůze výboru MVS JČMF dne 5. listopadu 2003
Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, P. Girg, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, J. Rákosník, S. Staněk,
B. Zelinka
Omluveni: M. Čadek, M. Krbec, B. Maslowski, L. Pick, J. Slovák
Hosté: E. Nováková
Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zpráva o hospodaření MVS
Návrh komitétu pro matematiku
SVOČ
EMS weekend
Členská základna
Různé

Schůzi zahájil předseda sekce J. Kratochvíl vzpomínkou na nedávno zesnulého kolegu, prof. Břetislava
Nováka, jednoho ze zakladatelů a dlohouholetého předsedu MVS.
ad 1) J. Kratochvíl přečetl zprávu hospodáře L. Picka o čerpání finančních prostředků pro letošní rok k
datu 30.9. 2003:
Dotace Jednoty: 24.000
Členské příspěvky: 2.320
Letenka pro J. Rákosníka na sch. o digitalizaci: - 10.197
Cena pro mladé matematiky: - 5.000
Úroky, etc.: 1.444,67
V současné době probíhá financováni ROBUSTu přes účet MVS a očekáváme náklady cca 15 tis. Kč
pro vydání a rozeslání Informací MVS. Vzhledem k tomu, že v roce 2004 bude více výdajů spojených se
SVOČ a EMS weekendem, výbor doporučil vyčerpat část nákladů na SVOČ (plakát, ceny) a Informace
MVS již letos.
Na účtě MVS zůstává cca 18 tis. jako zůstatek z organizování Zimní školy analýzy. Na žádost kol.
P. Holického probíhá postupné čerpání těchto prostředků na cestovní výlohy apod.
Vzhledem k tomu, že hospodář L. Pick bude od ledna do července příštího roku mimo republiku, výbor
určil po dobu jeho nepřítomnosti zástupcem D. Hlubinku.
ad 2) J. Kratochvíl informoval, že někteří členové současného komitétu pro matematiku by upřednostnili,
kdyby v dalším období již nebyli jmenováni. Je proto nutné nalézt náhradníky, především z oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky, algebry, numeriky, atd. Do příští schůze budou osloveni potenciální
kandidáti a definitivní návrh komitétu by měl být sestaven na příští schůzi.
Pro zlepšení spolupráce mezi komitétem a MVS by bylo vhodné pozvat každoročně předsedu na zasedání
výboru MVS, kde by byly vzájemně probrány aktivity obou skupin reprezentující českou matematickou
komunitu v zahraničí.
ad 3) J. Franců přinesl návrh propozic pro příští ročník SVOČ. Závěrečné kolo proběhne na Fakultě
strojně inženýrské VUT v Brně v týdnu 24.–28. května 2003 (konkrétní dny budou teprve upřesněny,
předběžně 25.–27.). Termín nominací byl stanoven na 30. dubna, vlastní podání prací na 7. května.
Abstrakty v češtině, slovenštině nebo v angličtině by měly být podány s nominací. Oproti loňsku, kdy
byla soutěž organizována na Slovensku, bude zapotřebí získat více českých porotců, cca čtyři pro každou
sekci.
Financování SVOČ: Chystají se jednání s děkanem fakulty a rektorem VUT. Pravděpodobně se podaří
dojednat podpora školy pro zajištění ubytování a stravování, děkanát by mohl zajistit drobné výdaje na
propagaci, občerstvení, diplomy, brožuru atd. Sekce pomůže zajistit ceny (20 tis. z vlastního rozpočtu,
20 tis. MFF UK, 30 tis. ITI). Sponzoři, ať již s věcnými cenami, popřípadě pro zajištění společenského
programu (divadlo), jsou vítáni.

J. Rákosník referoval, že na zasedání predstavitelů akademií Visegrádské čtyřky projevili zájem o účast
na SVOČ i zástupci Polska a Maďarska. Výbor uvítal tuto možnost a doporučil kontaktovat partnerské
společnosti pro vyslání cca pěti studentů z uvedených zemí, prozatím mimo soutěž.
Dohoda o společném pořádání SVOČ mezi MVS a SMS bude podepsána do konce roku na konferenci
slovenských matematiků v Jasné.
ad 4) Sekce byla prostřednictvím P. Exnera vyzvána Evropskou matematickou společností, zdali by měla
zájem zorganizovat zasedání exekutivy EMS v Čechách. Tradičně je tato příležitost využita k uspořádání evropské konference pod patronací EMS, kde m.j. EMS prezentuje výhody zastoupení národních
společností v EMS a výsledky práce EMS pro matematickou obec vůbec.
Naposledy se podobný EMS weekend konal letos v září v Lisabonu. Dle zpráv P. Exnera měla konference
pět sekcí, každá s místním garantem, který zajistil jednu zvanou přednášku a několik doprovodných
příspěvků.
J. Rákosník spolu s J. Kratochvílem předběžne zkoumali možnosti pro uspořádání obdoného setkání
v Praze na MFF. Kromě pomoci fakulty přislíbili garantovat následující sekce:
Diskrétní matematika — J. Nešetřil
Evoluční rovnice — E. Feireisl
Matematická fyzika — R. Kotecký
Důkazová složitost a složitost algoritmů — J. Krajíček
Nabízí se dva termíny, buď první (3.–5.) nebo poslední (24.–26.) týden v září. MFF by byla ochotna
poskytnout prostory v nově rekonstruované budově na Malé Straně. Pro sjezd exekutivy byla zamluvena
vila Lanna, objekt Akademie.
Financování: EMS letos sponzorovala setkání v Lisabonu částkou 5 tis. EUR. S podobnou dotací lze
počítat i napříště, s tím, že EMS požaduje, aby všichni účastnící měli zaplaceny pobytové náklady —
stravu a ubytování. Zbylé náklady ve výši cca 50 tis., především pro pozvání řečníků, by bylo možné
uhradit z místních grantů, popřípadě z fondů MVS.
Výbor dal J. Rákosníkovi a J. Kratochvílovi mandát k dalšímu jednání. Pokud EMS svolí s uspořádáním v Praze (zájem má též Bukurešť), byla by tato konference vhodnou příležitostí k uspořádání valné
hromady MVS, kde by m.j. bylo vhodné schválit nový návrh stanov a nový způsob placení členských
příspěvků.
ad 5) J. Fiala seznámil přítomné s osmi žadateli o členství v MVS:
6952 RNDr. Jiří Benedikt (KMA FAV ZČU v Plzni)
6953 Mgr. Jan Bláha (KMA FAV ZČU v Plzni)
6955 Mgr. Přemysl Holub (KMA FAV ZČU v Plzni)
6957 Mgr. Josef Kovařík (KMA FAV ZČU v Plzni)
6961 Doc. RNDr. Jiří Reif, CSc. (KMA FAV ZČU v Plzni)
6963 Mgr. Blanka Šedivá (KMA FAV ZČU v Plzni)
6979 Jiří Čapek (důchodce)
- - - - RNDr. Petr Hliněný PhD. (KI FEI VŠB-TU v Ostravě)
Prvních šest žadatelů bylo jednomyslně přijato za členy MVS. Kol. P. Hliněný též, formálně od data
přijetí do Jednoty. U zbývající přihlášky doporučil výbor nejprve ověřit, zdali si je kol. Čapek vědom
výhod a povinností člena MVS a jeho žádost odložil na příští schůzi.
Ukončení členství:
2729 RNDr. Karel Čuda, CSc. — úmrtí
1687 Doc. RNDr. Libuše Marková CSc. — úmrtí
1761 Prof RNDr. Břetislav Novák, DrSc. — úmrtí
6691 Mgr. Renáta Cabrnochová — na vlastní žádost
1274 RNDr. Jaroslava Feistauerová CSc. — na vlastní žádost.

J. Fiala dále uvedl, že databáze členů MVS byla převedena pod SQL a je přístupná členům výboru na
adrese http://kam.mff.cuni.cz/∼mvs-jcmf/databaze/index.shtml
V souvislosti s tímto převodem výbor odsouhlasil změnu položek evidovaných v databázi. Obdobně výbor
schválil podobu přihlášek do MVS. Členská základna bude informována o evidovaných údajích v nejbližším
čísle Informací MVS (zajistí J. Fiala).
ad 6)
• J. Kratochvíl navrhl, vystavit k účtu MVS mezinárodní kreditní kartu, aby bylo možné prostřednictvím MVS zprostředkovat úhradu konferenčních poplatků pro členy MVS, které by posléze byly
refundovány zaměstnavatelem. Do příští schůze D. Hlubinka zjistí, jestli je tato možnost přijatelná
účtárnou MFF, popř. účtárnami dalších institucí, a zdali má smysl se tímto návrhem dále zabývat.
• J. Kratochvíl předal E. Novákové bronzovou medaili MVS udělenou výborem Prof. B. Novákovi na
posledním zasedání.
• Výbor projednal a jednomyslně odsouhlasil návrh Prof. Josefa Štěpána a Prof. Marie Huškové
na udělění bronzové medaile pro Prof. Noela Veraverbeka z University v Diepenbeeku (Belgie) za
významný přínos pro českou a evropskou matematickou statistiku.
• J. Rákosník požádal přítomné o příspěvky do Informací MVS, ať již do nejbližšího čísla, jehož
uzávěrka bude během 14 dnů, nebo i do dalších čísel.
Zapsal: J. Fiala

