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IEEE Computer Society má
svou odnož i u nás
Dne 28. prosince bylo úspěšně završeno úsilí o
založení národní organizace IEEE Computer Society.
Tohoto dne totiž příslušný orgán IEEE (Regional
Services) oficiálně schválil založení "Computer Chapter
of the Czechoslovakia Section IEEE".
Prozatímním předsedou je Prof. Ing. Jan Hlavička,
DrSc.
Děkuji touto cestou všem, kdo se o založení nové
složky naší sekce zasloužili.
Zbyněk Škvor

Prvá schůze národní
organizace COM/CAS
Dovoluji si svolat ustavující schůzku nově ustavené
CAS/COM Joint Chapter of Czechoslovakia Section
IEEE. Schůze se koná v pravé poledne dne 20. ledna
1999, v místnosti 104 FEL ČVUT.
Na shledanou se těší
Ing. Vladimír Weigl
prozatímní předseda (Interim Chairman)

Volby orgánů sekce
V minulém čísle jsem slíbil, že na tomto místě otisknu
volební programy těch, kdo kandidují na funkce ve
výboru sekce.
Do uzávěrky jsem žádné programy neobdržel, takže s
omluvou uvedu jen program svůj.

Poděkování odcházejícího předsedy
V uplynulých třech letech se naše sekce rozrostla, a to
jak co do počtu členů (více než o polovinu), tak i co do
počtu svých organizačních součástí. (pětinásobně). Děkuji
Vám, členům sekce, že jste mi svou volbou umožnili být
při tom. Bylo mi opravdu radostí být v centru toho dění a
spolupracovat s ostatními členy představenstva,
vynikajícími a obětavými lidmi, kterým tímto také děkuji.
Děkuji i za trpělivost s mými nezdary. Kdybych byl
ideálním předsedou, jistě bych pro sekci udělal mnohem
více.
I když již nekandiduji na předsedu, rád bych sekci
pomohl i nadále. Budu-li zvolen do představenstva, rád
bych dokončil registra

Poděkování
Vedení sekce touto cestou děkuje děkanovi
Elektrotechnické fakulty ČVUT Prof. Ing. Janu Uhlířovi,
CSc. za jeho všestrannou podpopru naší činnosti v
uplynulém roce.
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"E-mailová"
adresa
sekce:
SEC.CZECHOSLOVAKIA@IEEE.ORG
elektronická konference IEEE-CS je
přístupná všem členům sekce. Přihlaste
se na adrese SKVOR@FEL.CVUT.CZ
nebo
LISTSERV@MAIL.VC.CVUT.CZ.

POZOR,
opravte si prosím údaj o místnosti, ve které se koná
letošní

VALNÁ HROMADA.
Bude se konat v místnosti č. 104 FEL ČVUT. Pro
pořádek opakujeme čas konání: 20. ledna 1999 od 13.00
hodin.
Valné hromadě budou ve stejné místnosti předcházet
schůze součástí sekce, a to
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12,00

MTT/AP/ED
CAS/COM

