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PANM 14

Programy a algoritmy
numerické matematiky 14

1.– 6. června 2008, Dolní Maxov

http://www.math.cas.cz/panm

panm@math.cas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ

Zaměření a cíle semináře: Problematika metod numerické matematiky, především
• praktické i teoretické aspekty numerických metod
• algoritmizace a počítačová realizace numerických metod
• numerické modelování
• paralelní výpočty

Vystoupení mladých vědeckých pracovníků a studentů vysokých škol jsou vítána.

Program: Příjezd účastníků a zahájení semináře v neděli 1. 6. odpoledne. Jednání se-
mináře od pondělí 2. 6. do pátku 6. 6. Do programu budou zařazeny delší zvané
přednášky a krátká sdělení (15–20min.). K dispozici bude počítač s dataprojekto-
rem, zpětný projektor a flipchart.

Sborník: Příspěvky (výhradně v anglickém jazyce) budou publikovány v tradičním
recenzovaném sborníku opatřeném ISBN.

Místo konání a ubytování: Hotel Maxov (http://www.hotelmaxov.cz) v Dolním
Maxově (u Jablonce n. Nisou).

Registrace: do 29. 2. 2008, e-mailem (panm@math.cas.cz), uveďte:
• jméno, příjmení, tituly, vědeckou hodnost,
• adresu pracoviště, e-mail, telefon (případně jiné kontaktní údaje),
• název příspěvku a abstrakt (česky nebo anglicky, do 10 řádků).
Je možná i účast bez příspěvku.

Kapacita hotelu je omezená, proto doporučujeme včasnou registraci.

Předběžný odhad cen (včetně DPH):
• vložné cca 2500,- Kč, pro studenty cca 1500,- Kč
• ubytování cca 550,- Kč za osobu a noc (bez stravy)
• stravování, plná penze, cca 180,- Kč na den (platí se na místě)

Kontakt: PANM 14, Tomáš Vejchodský, Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 115 67
Praha 1, tel.: 222 090 713, e-mail: panm@math.cas.cz

Důležité termíny:

29. 2. 2008 registrace účastníků, včetně krátkého abstraktu
31. 3. 2008 organizátoři potvrdí přijetí příspěvku a zašlou definitivní údaje pro platbu
30. 4. 2008 platba ubytování a vložného (stravné se bude hradit na místě)
15. 9. 2008 zaslání příspěvku do sborníku

Více na http://www.math.cas.cz/panm

Organizační výbor: J. Chleboun, P. Kůs, P. Přikryl, K. Segeth, T. Vejchodský


