SJEZD JEDNOTY
ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ
4. – 6. června 2018, Ostrava

PROGRAM
PONDĚLÍ 4. 6. 2018

Registrace a jednání sjezdu probíhá v Nové aule, místnost NA2

10:00 – 11:00
10:00 – 11:30
11:30 – 12:30

13:00 – 15:00

15:00 – 15:30
15:30 – 19:00
19:00 – 00:00

20:00 – 21:00

Jednání výboru JČMF (Nová aula, NA3)
Registrace delegátů
Oběd
Jednání sjezdu:
 zahájení sjezdu, vystoupení hostů
♫ vystoupení Akademického pěveckého sboru VŠB-TU Ostrava
 schválení jednacího řádu a programu, volba předsednictva a komisí sjezdu
 zpráva o činnosti JČMF za období 2014 - 2018
 zpráva o hospodaření JČMF
 zpráva kontrolní komise
 diskuze k předneseným zprávám
 zpráva mandátové komise
 rozhodnutí o udělení absolutoria
☕ přestávka na kávu
 zpráva volební komise, schválení volebního řádu
 návrhy komise na sjezdové vyznamenání
 diskuze
 volba předsedy, výboru a kontrolní komise JČMF
 zpráva o výsledku voleb
Večeře + společenský večer
♫ 20:00 - 22:00 – Cimbálová muzika Lipka
Výstavy:
✐ J. Valenta – Weyrovo album portrétních vizitek
✐ J. Bouchala – Mám to stále rád
Schůze nového výboru JČMF, volba funkcionářů, změny OJŘ
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ÚTERÝ 5. 6. 2018

Přednášky se konají v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky, místnost EC1

10:00 – 10:30
10:30 – 11:30
12:00 – 13:00
14:00

J. Dolejší: Částicová fyzika - skvělé působiště pro experty a skvělé téma pro
veřejnost
Přestávka na kávu
J. Nešetřil: Poznámky k moderní matematice
Oběd
Odjezd do Vítkovic

17:00 – 18:00
19:00
21:00

Večeře v Gastrogalerii v Gongu
Koncert J. Nohavici v Heligonce
Odjezd do Poruby

9:00 – 10:00

Exkurze – Vysoké pece

STŘEDA 6. 6. 2018

Jednání sjezdu probíhá v Nové aule, místnost NA2

9:00 – 12:00

12:00 – 13:00

Jednání sjezdu:
 projednání programu na roky 2018 – 2022
 úprava stanov
 diskuze
 schválení programu činnosti JČMF
☕ přestávka na kávu
 schválení usnesení sjezdu
 udělení sjezdových vyznamenání
 projev předsedy JČMF
 zakončení sjezdu
Oběd
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