
Zápis 
ze schůze výboru ostravské pobočky JČMF konané 17. února 2010 

 
Přítomni: Boháč, Doležalová, Břečková, Davidová, Horáková, Morávková, Wyslych 
Omluveni: Hančl, Vavroš 
Hosté: Novák 
 
Program:  
1.  Příprava členské schůze pobočky 
2.  Příprava kandidátky nového výboru 
3.  Návrhy zastoupení pobočky v orgánech JČMF 
4.  Návrhy na sjezdová vyznamenání 
5.  Návrhy na delegáty sjezdu 
6.  Různé 
 
ad 1) Členská schůze se uskuteční 14.04. v 16:00 v místnosti B4. Distribuci pozvánek zajistí 

do velikonoc doc. Boháč. Přednáška je předběžně přislíbena od Ing. Ullmanna, detaily 
a místnost zajistí doc. Boháč. Na schůzi proběhne volba nového výboru pobočky, 
volba revizorů a volba delegátů na sjezd (viz níže). 

ad 2) Mgr. Pulkrábek ukončil členství v Jednotě. Ostatní členové výboru jsou ochotni 
kandidovat pro příští období. Na místo Mgr. Pulkrábka bude kandidovat Mgr. Ivo 
Novák. Kandidaturu na člena výboru s nepřítomným doc. Hančlem projedná doc. 
Boháč. 
Výsledek jednání: Doc. Hančl souhlasí s kandidaturou do výboru pobočky. 

ad 3) Výbor pobočky navrhuje, aby členem Výboru JČMF byla Mgr.Eva Davidová. 

ad 4) Výbor projednal návrhy na vyznamenání a rozhodl o podání níže uvedených návrhů. 
Čestné uznání: 
Břečková, Morávková, Vavroš, Ullmann 
Pedagogické vyznamenání: 
Davidová, Otipka 
Zasloužilý člen: 
Doležalová, Horáková 
Čestný člen: 
Kamenčák, Holuša 

ad 5) Výbor navrhuje, aby se sjezdu zúčastnili Boháč, Doležalová, Horáková, Davidová. 
Doc. Boháč projedná s předsedou doc. Zajacem počet delegátů. Výbor navrhuje na 
členské schůzi zvolit čtyři delegáty a volbu považovat za volu delegátů a náhradníků.  
Výsledek jednání: Sjezdu se zúčastní čtyři delegáti.  

ad 6) Výbor dále projednal návrh na složení Krajské komise matematické olympiády 
Moravskoslezského kraje. Výbor navrhuje ponechat výbor v dosavadním složení s tím, 
že na předsedu KK MO navrhuje jednoho z dvojice Petr Otipka Michal Vavroš. 
S oběma kolegy problém projednají Mgr. Davidová a doc. Boháč. Doc. Boháč dále 
projedná s doc. Hančlem jeho další působení v KK MO. O výsledku jednání podá 
informaci předsedovi ÚK MO doc. Boháč. 
Výsledek jednání: Na funkci předsedy výbor navrhuje Mgr. Otipku, doc. Hančl nemá 
o další působení v KK MO zájem.  
 


