
Zápis

ze schůze výboru ostravské pobočky JČMF konané dne 09. 10. 2002

Program:

1.Činnost do konce roku
2.Příprava roku 2003
3.Financování
4.Různé

Přítomni: Boháč, Břečková, Davidová, Doležalová, Hančl, Holuša, Horáková, 
Květoň, Tichý, Vavroš, Wyslych

Omluveni: Kušnerová

ad 1.

Výbor projednal financování matematických soutěží v příštím roce. Soutěže 
budou od příštího roku financovány prostřednictvím krajského úřadu. Výbor 
pobočky vyvolá jednání s p. Bayerem a pí Janošcovou ohledně financování 
soutěží.

Počty soutěžících dodají: MO – kat. A, B, C, P, Z9 – Vavroš

FO – kat. A, B, C, D, E – Holuša

Klokan - Davidová

Předpokládané náklady: MO – 20. tis. + 5 tis. přednášky pro soutěžící

FO – 25. tis.

Klokan - 5 tis.

letní soustředění MOFO - 30 tis.

ad 2.

Do konce roku je třeba odeslat plán akcí na příští rok. Doc. Doležalová pošle 
po Internetu formulář návrhu akcí, je třeba jej vrátit do 30. 11.

Členská schůze spolu s posezenín ke 45. výročí vzniku pobočky se uskuteční
22. 01.2003.



Program:

5.Referát k výročí pobočky (Prof. Wyslych)
6.Přednáška (dodá Doc. Boháč)
7.Zpráva o sjezdu (Doc. Boháč)
8.Jubilea
9.Různé

Místnost a pozvánky zajistí Doc. Boháč, salonek pro posezení zajistí Prof. 
Wyslych. Pro posezení se bude vybírat příspěvek ve výši 200,-Kč na osobu.

ad 3.

Výbor odsouhlasil zprávu o stavu financí, kterou přednesla Doc. Doležalová.

Výbor souhlasí, aby pobočka v rámci finančních možností podpořila účast 
svých členů na seminářích a konferencích souvisejících s organizací soutěží.

ad 4.

Na členské schůzi budou připomenuta životní jubilea členů pobočky. Pí 
Fischerová (80 let) a Doc. Šarmanová. Pozvání jubilantů a knihy zajistí Doc. 
Boháč, květiny Doc. Doležalová.

Podle sdělení Prof. Wyslycha, je zájem uspořádat konferenci GIREP v roce 
2004 v Ostravě. Výbor souhlasí, aby konference proběhla ve spolupráci s 
pobočkou. Zápisy z jednání výboru pobočky a z členských schůzí nebudou 
nadále rozesílány poštou ani elektronickou poštou, ale budou zveřejňovány 
pouze na webové stránce http://jcmf.vsb.cz/ pobočky.

Zapsal Zdeněk Boháč, tajemník pobočky

http://jcmf.vsb.cz/

