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Časopis pro pěstování matematiky, roč. 96 (1971), Praha

ZPRÁVY

LETNÁ ŠKOLA O KOMBINATORICKÝCH METODÁCH
V dňoch 24.-28. mája 1971 usporiadala Přírodovědecká fakulta UPJŠ v spolupráci s košickou
pobočkou Jednoty čs. matematikov a fyziko v v Zlatej Idke pri Košiciach Letnu školu o kom
binatorických metodách. Zúčastnilo sa jej 43 čs. matematikov a 3 odborníci zo zahraničia. Zo
zahraničných predniesli L. LovÁsz (Budapest) cyklus prednášok o hypergrafoch a H. WALTHER
(Ilmenau, NDR) cyklus prednáŠok o výsledkoch ilmenauských matematikov z teorie grafov.
Okrem toho odznelo 15 prednášok československých účastníkov školy. Dve zasadnutia boli
věnované nerozrieseným problémom.
Ernest Jucovič, Košice

SJEZD ABSOLVENTŮ MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY
KARLOVY UNIVERSITY
Děkanát Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy připravuje sjezd absolventů fa
kulty, kteří dokončili studia do r. 1969.
Sjezd bude uspořádán podle oborů (zaměření, specializací) počátkem roku 1972 a bude zamě
řen hlavně na tyto otázky:
a) připomínky a návrhy k učebním plánům reformovaného studia (učební plány zájemcům
zašleme);
b) zkušenosti z uplatňování absolventů v praxi a možnosti dalšího umísťování absolventů
fakulty.
Protože děkanát nemá k dispozici přesné adresy absolventů, obracíme se na všechny absolven
ty — zájemce o sjezd se žádostí, aby nám co nejdříve sdělili své nynější adresy a obor studia, event.
i adresy dalších absolventů na adresu: Děkanát Matematicko-fyzikální fakulty UK, Praha 2,
Ke Karlovu 3 s poznámkou „Sjezd absolventů".
Prof. dr, Alois Švec, DrSc,
děkan fakulty
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