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XX. MMO 

Jubilejní dvacátá mezinárodní matematická olympiáda (MMO) se konala v Rumunsku v Bu-
kureŠti ve dnech 1.—13. července 1978. Zúčastnilo se jí 132 žáků středních škol ze 17 zemí: 
Bulharska, Československa, Finska, Francie, Holandska, Jugoslávie, Kuby, Mongolská, NSR, 
Polska, Rakouska, Rumunska, Švédska, Turecka, USA, Velké Británie a Vietnamu. Jejich výko
ny v soutěži, jejíž program i průběh odpovídal osvědčenému tradičnímu schématu, byly odměněny 
udělením 5 prvních, 20 druhých a 38 třetích cen. 

Českoslovenští representanti si na XX. MMO vedli velmi dobře. Získali dvě druhé ceny 
(JAN NEKOVÁŘ z Prahy a JAN KRATOCHVÍL Z Pardubic) a tři třetí ceny (ZDENĚK VAVŘÍN Z Prahy, 
MILAN VEŠČIČÍK Z Bratislavy a PETER FILAKOVSZKY Z Banské Štiavnice); v neoficiálním pořadí 
družstev obsadilo Československo pěkné páté místo za Rumunskem, USA, Velkou Británií 
a Vietnamem. Zdá se tedy, že snahy o systematičtější a důkladnější přípravu našich olympioniků 
nesou konečně ovoce. 

Mezinárodní matematické olympiády — pravidelná letní setkání mladých matematických 
talentů z nejrůznějších zemí světa— si za uplynulých dvacet let vydobyly zájem i uznání. Do další 
dvacítky ročníků jim přejeme mnoho úspěchů. 

František Zítek, Praha 

KOBRA 

Pobočka ČVTVS při Matematickém ústavu ČSAV ve spolupráci s matematickou vědeckou 
sekcí JČSMF uspořádá ve dnech 1.—5. října 1979 v Horním Bradle v Železných Horách 
podzimní školu KOBRA o matematické teorii syntézy obrazců a statistických metodách roz
poznávání obrazců. 

Bližší informace o škole lze získat na adrese: Ing. Alena Šonská, MÚ ČSAV, Žitná 25, 
115 67 Praha 1. 
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