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ZE ŽIVOTA JCMF

ŠEST LET OPAVSKÉ POBOČKY JCMF
Nejmladší pobočkou JČMF je pobočka
opavská, která vznikla v roce 1991 a letos
tedy oslaví šestileté trvání své bohaté čin
nosti. Její práce především odpovídá původ
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Šestý svazek edice, Malý průvodce histo
rií integrálu, seznamuje čtenáře s vývojem
pojmů, metod a postupů integrálního počtu
od starověku až do současnosti. Publikaci lze
vřele doporučit učitelům i vysokoškolským
studentům matematiky pro tzv. druhé čtení.
Ještě do konce roku 1996 vyšly svazky č. 5
a 7:
5. J. BEČVÁŘ (ed.): Jan Vilém Pexider
(1874-1914). Prométheus, Praha 1996
7. J. BEČVÁŘ, E. FUCHS (ed.): Historie ma

tematiky II. Sborník. Seminář pro vyuču
jící na středních školách, Jevíčko, srpen
1995, Prométheus, Praha 1996
Další publikace se připravují.
Všechny dosud vyšlé svazky nové edi
ce Dějiny matematiky je možno zakoupit
v knihovně matematické sekce Přírodovědec
ké fakulty MU v Brně, Janáčkovo nám. 2a,
a na Oddělení historie matematiky MÚ UK,
Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze,
Sokolovská 83.
Martina Němcová
nímu cíli „Spolku pro volné přednášky z ma
tematiky a fyziky" — pořádá v rámci pra
videlných vzdělávacích podvečerů přednášky
pro své členy (především učitele základních
a středních Škol) i další zájemce, hlavně z řad
studentů. Přednášky mají různá témata ma
tematická (např. kombinatorická geometrie,
matematické dokazování), fyzikální (záhady
a paradoxy) i astronomická, která jsou zvlášť
oblíbená. Účast na těchto akcích bývá hoj
ná, což často překvapuje přednášející z praž
ských vysokých škol.
Další dlouhodobou akcí jsou semináře
„Matematika vesele i vážně", které pro
učitele ZS pravidelně vede PaedDr. LIBU
ŠE HozovÁ. Samozřejmostí je zapojení do
různých soutěží — počínaje matematickou
a fyzikální olympiádou přes korespondenční
soutěž KOUMES, Pythagoriádu, Matema
tický KLOKAN a další až k soutěži „Dejme
hlavy dohromady".
V šestileté historii této pobočky je ta
ké velmi úspěšný třídenní matematický celo
státní seminář (vlastně mezinárodní — byli
zde i kolegové ze Slovenska), který se konal
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v roce 1994, vytvoření obsáhlých matematic
kých testů pro základní školy, které si zakou
pila řada škol z celé republiky, a několik běhů
rekvalifikačních kursů „Účetnictví a výpočet
ní technika", pro které byla naše pobočka
akreditována MSMT.
Z uvedeného výčtu činností je vidět, že
vzhledem k podmínkám pohraničního města
daleko od pražského centra si vede opavská
pobočka dobře. Je to především zásluhou ně
kolika obětavých funkcionářů, kteří s nadše
ním věnují svůj čas a své síly práci v na
ší pobočce Jednoty. Je jich více, ale dnes
bychom rádi vyslovili svůj dík jedné z nich,
Mgr. JIŘINĚ BOUCHALOVÉ. Patří mezi za

kládající členy opavské pobočky a po celou
dobu jejího trvání se velmi aktivně podílí
na její činnosti. Využívá přitom svých bo
hatých zkušeností z různých škol, na kte
rých působila — nejdéle na Mendlově gym
náziu a na Střední průmyslové škole stavební
v Opavě.
K jejímu blížícímu se životnímu jubileu
upřímně gratulujeme a přejeme mnoho dal
ších úspěchů v osobním životě a v práci pro
JCMF.
Za výbor opavské pobočky JCMF:
Marie Jantarová
ČINNOST LIBERECKÉ POBOČKY
JCMF V ROCE 1996
V roce 1996 si liberecká pobočka zvolila
nové funkcionáře. Předsedou j e prof. RNDr.
BOHDAN ZELINKA, DrSc, místopředsedou
d o c RNDr. MILAN KREBS, C S C , a jedna

telkou (a současně hospodářkou) j e RNDr.
JANA PŘÍVRATSKÁ, C S C Revizory jsou doc.

RNDr. ing. KAREL MAČÁK, C S C , a
LADISLAV SIMEK.

Mgr.

Jako obvykle byly hlavní náplní práce po
bočky matematické a fyzikální přednášky:
všechny se konaly na Technické univerzitě
v Liberci. Spolupořadatelem matematických
přednášek byla její katedra numerické a apli
kované matematiky. JAN STANĚK, C S C (TU
Liberec), jinak sbormistr pěveckého sboru
Kvintus, ve své přednášce „Přirozené ladě

ní a vícehlasý zpěv" vysvětlil z matematic
kého a fyzikálního hlediska principy ladění.
Prof. RNDr. BOHDAN ZELINKA, DrSc. (TU
Liberec), v přednášce „Booleovské funkce"
popsal vlastnosti booleovských funkcí a způ
soby jejich zápisu pomocí disjunktivních fo
rem. K 55. narozeninám děkana pedagogic
ké fakulty TU d o c RNDr. JAROSLAVA VIL

DA se konal slavnostní seminář, na kterém
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RNDr. JINDŘICH BEČVÁŘ, C S C (MÚ

UK Praha), proslovil přednášku „Jak na li
neární algebru". Popsal v ní obsah a me
tody vyučování lineární algebře pro studen
ty učitelského studia na MFF UK v Pra
ze. Prof. RNDr. JAROSLAV LUKEŠ, DrSc.
(MFF UK Praha), v přednášce „Některé kla
sické výsledky analýzy v moderním hávu"
pohovořil o novém pojetí některých klasic
kých vět matematické analýzy. RNDr. JO
SEF MÁLEK, C S c (MÚ UK Praha), před
nášel „O regularitě řešení pro NavierovyStokesovy rovnice". Doc. RNDr. MIROSLAV
DONT, CSc (FEL ČVUT Praha), v přednáš
ce „O I&T]EX2£-U" popsal jistou zdokonalenou variantu systému lá-T^jX. Konečně prof.
RNDr. IVAN NETUKA, DrSc (MFF UK Pra
ha), přednesl příspěvek na téma „Dirichletova úloha v teorii potenciálu a harmonické
aproximace".
Fyzikální přednášky se konaly ve spolu
práci s katedrou fyziky Technické univerzity.
Byly poměrně monotematické a jejich autory
byli domácí přednášející:
- Prof. RNDr. VÁCLAV JANOVEC, C S c :
Strukturní fázové přechody a jejich význam
pro elektromechanické vlastnosti krystalic
kých látek.
- RNDr. PETR HÁNA:

Piezopolymery.

- Mgr. LlDMILA BURIANOVÁ, CSc: Piezo
elektrické kompozity.
- Mgr. JIŘÍ ERHART: Piezopolymery a jejich

design.

Jako v jiných letech zajistila pobočka také
uspořádání Matematické olympiády a Fyzi
kální olympiády v oblasti Liberce.
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Bohdan Zelinka
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