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Z Á P I S
z valné hromady České matice technické konané dne 10. února  2011 ve 14. hod. v posluchárně čís. 54 elektrotechnické fakulty ČVUT.
Přítomni: dle prezenční listiny uložené na sekretariátu ČMT 
Program :1. Komentář a promítnutí vzpomínkového filmu doc. Šafránek: Vizionář televize	
2. Zahájení valné hromady
3. Jmenování Čestných členů ČMT a předání diplomů
4. Udělení literární ceny prof. Danilevského za rok 2010
5. Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a revizorů
6. Zpráva předsedy ediční rady 
7. Diskuse ke zprávám a k zaměření další činnosti ČMT, hlasování o absolutoriu
8. Volba členů výboru pro příští funkční období
9. Různé   

	Předseda ČMT prof. Caha informoval o významné činnosti doc. Šafránka, který jako první v Československé republice realizoval přenos obrazu. Úspěšný půlhodinový snímek, který byl pořízen Českou televizí z iniciativy České matice technické a který byl také odvysílán dne 5. října 2010 Českou televizí na 2. programu, přítomní odměnili potleskem.  


	Ve 14. 30 zahájil místopředseda ČMT prof. Šesták valnou hromadu.


Předseda ČMT prof. Caha vzpomněl členů ČMT (Ing. Vladimír Žák, prof. Ing. Zdeněk Dvořák, Jan Bartůněk, Antonín Beránek), kteří v uplynulém roce zemřeli. Přítomní povstáním a minutou ticha uctili jejich památku.
3.	Předseda přednesl návrh výboru ČMT na jmenování Ing. Mario Horáčka, Ing. Jiřího Sedláčka a Dušana Gajovského Čestnými členy ČMT. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas a předseda předal diplom panu M. Horáčkovi. Vzhledem k tomu, že ostatní navržení členové se z vážných důvodů  nemohli jednání zúčastnit, diplom jim bude zaslán poštou.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.	Předseda seznámil plénum s výsledkem jednání výboru ČMT o udělení literární ceny prof. Danilevského za rok 2009 a 2010. Cena byla udělena spisu: Macák M., Nozorovický L., Krupička J.: Vplyv fyzikálno-mechanických vlastností priemyselných hnojív  na funkciu rozhadzovačov  z pohledu požiadavek presného polnohospodářstva.     Diplom a šek na    10 000 Kč převzal Ing. Krupička.

5.	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, oživením činnosti, vedením webových stránek a hledáním nových místností pro knihovnu a kancelář ČMT. Zejména zdůraznil hlavní překážku, která brání vydávání knih: neochota nakladatelství Academia vydávat kvalitní technickou literaturu. Protože hlavním kriteriem pro vydání knihy jsou minimální náklady  a maximální zisk, upustilo nakladatelství od sponzorování, jak tomu bylo v minulosti. Plné znění zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT. 

Jednatel doc. Klepš doplnil zprávu předsedy upozorněním, že pro potenciální autory jsou na internetu uvedeny pokyny pro  přípravu rukopisu; v tištěné formě jsou k dispozici po skončení schůze a pak na sekretariátu ČMT. Požádal přítomné o zápis do prezenčních listin a aby se ušetřily zbytečné poplatky o vyrovnání členských příspěvků pokud možno v hotovosti přímo na valné hromadě. 
Pokladník doc. Šťastný doplnil údaje o hospodaření uvedené v pozvánce a informoval   podrobněji o výnosu z účtů. Zdůvodnil změny na některých vkladech ČMT, které byly vyvolány ukončením termínovaných účtů.
Za revizní komisi přednesl zprávu o hospodaření ČMT za období od 1. 1. 2010 do 31.12. 2010 doc. Urbánek. Revizní komise konstatovala, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmů i vydání ČMT je bez závad. Úplné znění revizní zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT.
6.	Zprávu o vydavatelské činnosti za uplynulý rok přednesl předseda ediční rady doc. Lorenz. Podrobně informoval o publikaci vydané v roce 2010: Macák M., Nozorovický L., Krupička J.: Vplyv fyzikálno-mechanických vlastností priemyselných hnojív  na funkciu rozhadzovačov  z pohledu požiadavek presného polnohospodářstva. Výklad doplnil promítnutím anotací tohoto titulu. 
Redaktor Baďura doplnil zprávu sdělením, že je projednán tisk titulu: Lukáš L.: Pravděpodobnostní modely v managementu a v jednání je druhé vydání knihy Škvor Z.: Akustika a elektroakustika.
7.	V diskusi se doc. Jaren vrátil k promítnutému filmu o doc. Šafránkovi a velmi podrobně popsal jeho genezi i úspěch, který mělo jeho promítnutí na lékařské fakultě v Plzni. V návaznosti na sdělení prof. Cahy o vytvoření obdobného příspěvku o prof. Trnkovi navrhl význačného odborníka z oboru vodních turbin  prof. Nechlebu z Brna.    Dále se ve svém příspěvku věnoval okolnostem vzniku vytvoření podkladů pro vytvoření čtyřjazyčného slovníku z bezpečnosti práce a informoval o vzniku týmu ze tří fakult v Plzni. Oznámil a zdůvodnil, že bylo upuštěno od knižního vydání a byla upřednostněna elektronická forma. Doporučil vydání ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a navrhl zaslat po jednom exempláři všem členům ČMT.

Doc. Lukáš přednesl další informace o připravovaném čtyřjazyčném slovníku a výklad doplnil promítnutím anotací tohoto titulu. Dále na několika příkladech ukázal různé způsoby vyhledávání jednotlivých výrazů v různých jazycích a jejich vzájemné kombinace.
Na dotaz prof. Šestáka ohledně slev na publikace vydané nakladatelstvím Academia sdělil redaktor Baďura, že sleva se týká prodejny na Národní třídě, slevu na Václavském náměstí může případně zajistit redaktor Baďura. Slevy se vztahují i na jiné tituly než technické.
Prof. Šesták dal hlasovat o udělení absolutoria výboru ČMT, který pracoval ve složení: Mgr. Baďura, prof. Caha, doc. Jaren, doc. Klepš, Ing. Krupička, doc. Křemen, doc. Lorenz, doc. Strnad, Ing. Synáčková, prof. Šesták, doc. Šťastný, doc. Vampola, Ing. Zimová (revizní komise prof. Číhal, doc. Urbánek). Absolutorium bylo přiznáno jednomyslně.  
8.	Jednatel požádal přítomné o návrhy na nové členy výboru ČMT. Nebyl předložen žádný návrh. Jednatel přečetl seznam členů výboru, kterým uplynulo tříleté funkční období (prof. Caha, doc. Lorenz, Ing. Synáčková, doc. Vampola, Ing. Zimová, prof. Číhal) jejichž další působení ve výboru je v souladu se stanovami ČMT podmíněno souhlasem valné hromady. Nové složení výboru bylo schváleno bez připomínek. 

9.	Nebyly předloženy žádné návrhy. 

Prof. Šesták poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu v 16.10 hod. ukončil. 

Zapsal: doc. Ing. Zdeněk Klepš, CSc.





