

                                                         Z Á P I S 

z valné hromady České matice technické dne 21. února  2007 ve 14. hod. v posluchárně  čís. 54 elektrotechnické fakulty ČVUT.


Přítomni: dle prezenční listiny uložené na sekretariátu ČMT 

Program : 1. Zahájení
	Jmenování čestných členů ČMT

Udělení literární ceny prof. Danilevského za rok 2006
Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a revizorů
Zpráva předsedy ediční rady 
Diskuse ke zprávám a k zaměření další činnosti ČMT, hlasování o absolutoriu
Volba členů výboru pro příští funkční období
Různé   

	Valnou hromadu zahájil ve 14.15 hod. místopředseda ČMT prof. Šesták.


      Vzpomněl členů ČMT (Doc. Čechura, Zd. Čurda, Doc. Holan, Ing. Masopust, Prof. Schindler, Ing. J. Synáč), kteří v uplynulém roce zemřeli.

     2. Jednatel přednesl návrh výboru ČMT na jmenování Ing. Václava Daňka, CSc , Doc. Ing. Jiřího Šťastného, CSc a Ing. Vladimíra Štěpánka  Čestnými členy ČMT. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas. Diplomy převzali Ing. Daněk a Doc. Šťastný a  Ing. Štěpánkovi (člen ČMT od roku 1939), který se ze zdravotních důvodů nemohl jednání zúčastnit, bude diplom zaslán.

     3. Jednatel seznámil plénum s usnesením výboru ČMT na udělení literární ceny prof. Danilevského za rok 2006. Cena byla udělena dílu: Psutka j., Matoušek J., Müller L. Radová V.: Mluvíme s počítačem česky. Diplom a šek na částku 5 000 Kč předá autorům vedoucí regionálního střediska ČMT v Plzni doc. Jaren. Kopie diplomu spolu s jedním výtiskem knihy bude zaslána prof. Danilevskému.
 
     4. Předseda prof. Caha přednesl zprávu o činnosti ČMT za uplynulé funkční období. Informoval  o práci výboru ČMT, který se zabýval zejména ediční činností, možnostmi rozšíření členské základny, hospodařením ČMT a  vedením webových stránek. Informoval o slavnostním křtu publikace: Mluvíme s počítačem česky ve společenských místnostech prodejny nakladatelství Academia na Václavském  náměstí. Všemi zúčastněními byla oceněna vysoká odborná úroveň díla. Dále podal zprávu o účasti některých členů výboru ČMT na semináři a otevření výstavy v Plzni při příležitosti 111. výročí založení ČMT a poděkoval vedení Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, zejména pak doc. Jarenovi za vzorné a úspěšné uspořádání celé akce. Plné znění zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT. 
      Jednatel doc. Klepš doporučil zaplacení členských příspěvků v hotovosti u paní sekretářky  po skončení jednání. Zdůraznil, že placením v hotovosti se ušetří vysoké poštovní poplatky pro členy ale i bankovní poplatky pro ČMT. Upozornil na malé využívání 25 % slevy na knihy v prodejně nakladatelství Academia. Pokyny pro přípravu rukopisu jsou pro potencionální autory k dispozici na internetu, ale je možno si je vyzvednout i na sekretariátu ČMT.. Poděkoval  tajemníku elektrotechnické fakulty Ing. Igoru Mrázovi za bezplatné zapůjčení místnosti pro valnou hromadu. 
     Pokladník doc. Šťastný doplnil údaje o hospodaření uvedené v pozvánce a informoval podrobněji o nízkém výnosu z účtů a o převedení části vkladu na konzervativní fond. Připomenul, že hospodaření ČMT v poslední době nepříznivě ovlivňuje i zvyšování poštovného a bankovních poplatků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v uplynulém roce byl způsoben pravidelnými příspěvky na větší počet nově vydaných titulů.
     Za revizní komisi přednesl zprávu o hospodaření ČMT za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 Ing. Malínský. Revizní komise konstatovala, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmu i vydání ČMT je bez závad. Úplné znění revizní zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT.

     5. Zprávu o vydavatelské činnosti za uplynulý rok přednesl předseda  ediční rady doc. Lorenz. Podrobně informoval o publikacích vydaných v roce 2006 a výklad doplnil promítnutím anotací těchto titulů. Podal zprávu o stavu rozpracování publikací zařazených do edičního plánu na příští rok (Husák M.: Senzory v elektrotechnice a Křemen J.: Modely a systémy) a o dalších nabízených titulech. Připomenul vznik nové knižnice ČMT  s názvem Lanna, která by měla nabízet příručky pro studenty, novinky z výzkumu apod.
 
     6. Při zahájení diskuse k přeneseným zprávám předseda požádal plénum o vyjádření k současnému způsobu rozdělení finančních prostředků do peněžních ústavů. Ing. Seiler navrhl převést část prostředků též do jiné banky, doporučil volit smíšené fondy, případně  bezpečnější dluhopisy. Předseda uvítal tyto připomínky a doplnil, že rovněž Česká pojišťovna nabízí výhodné zajištěné fondy. Pokladník doc. Šťastný s uvažovanými úpravami přerozdělení finančních prostředků ČMT souhlasil. Vzhledem k tomu, že se nepovažuje za odborníka v této oblasti a nemá možnost trvale sledovat vývoj jednotlivých fondů a navrhl aby konečné rozhodnutí o případném převodu části finačních prostředků provedl výbor ČMT. Návrh byl bez připomínek přijat.
       Ing. Daněk požádal o výroční zprávu předsedy za účelem její uveřejnění v časopise Asociace strojních inženýrů (termín dodání do konce února).
      Red. Baďura přednesl další informace ohledně připravované knižnice ČMT. Publikace v navrhované knižnici s označením LANNA by měly mít rozsah asi 120 až 150 stran při formátu A5 a měly by být  určeny jak pro studenty jako pomůcka k výuce, tak k publikování oborových novinek, které jsou rozsahově nevhodné pro časopisecké uveřejnění, popř. k publikování praktičtějších námětů pro širší okruh čtenářů. ČMT by měla garantovat kvalitu vydávaných titulů. 
     Redaktor Baďura při té příležitosti informoval, že nakladatelství Academia v současné době preferuje vydávání publikací podobného zaměření v řadách a jednotných formátech. Seznámil plénum s některými edicemi nakladatelství Academia: Galileo (spíše přírodovědeckého rázu), Dobrodružství vědy (beletrie), Paměť (význačné objevy, události, vědci), Gerstner (matematika, fyzika i technika na populárnější úrovni, bohatší obrazová dokumentace).  
     Hlasováním bylo dosavadnímu výboru, který pracoval ve složení: Mgr. Baďura, prof. Caha, doc. Jaren, doc. Klepš, Ing. Krupička, doc. Křemen, doc. Lorenz, doc. Novák, doc. Strnad, Ing. Synáčková, prof. Šesták, doc. Šťastný, Dr. Vampola, Ing. Zimová ( rev. kom. prof. Číhal, Ing. Malinský) uděleno absolutorium.  

     7. Jednatel požádal přítomné o návrhy na nové členy výboru ČMT. Nebyl podán žádný návrh. Přečetl seznam členů výboru, kterým uplynulo tříleté funkční období (red. Baďura, doc. Jaren, ing. Krupička, doc. Křemen, doc. Strnad, doc. Šťastný, prof. Číhal (rev. kom.) , jejichž další působení ve výboru je podmíněno, v souladu se stanovami ČMT, souhlasem valné hromady. Nové složení výboru bylo schváleno bez připomínek.

     8. Předseda poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu v 15.45 hod. ukončil. 

Zapsal: Klepš, Tymcjová



























































