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24. M M O
Dvacátáčtvrtá mezinárodní matematická olympiáda (MMO) se konala ve dnech L—12.
července 1983 v Paříži. Zúčastnilo sejí 186 soutěžících z 32 zemí celého světa: Alžírská, Austrálie,
Belgie, Brazílie, Bulharska, Československa, Finska, Francie, Holandska, Itálie, Izraele, Ju
goslávie, Kanady, Kolumbie, Kuby, Kuvajtu, Lucembruska, Madarska, Maroka, NDR, NSR,
Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, SSSR, Španělska, Švédska, Tunisu, USA, Velké Británie
a Vietnamu.
Československo bylo zastoupeno šesti žáky gymnasií z Prahy, Bratislavy a Košic. Nejúspěšněj
ším z nich byl Jiří SGALL z gymnasia W. Piecka v Praze 2, který získal jednu z devíti udělených
prvních cen. Dále získali: druhou cenu Igor Kříž z Prahy, třetí ceny Vladimír Dančík z Košic,
Jiří Witzany z Prahy a Xaver Gubáš z Bratislavy. V neoficiálním pořadí družstev skončilo
Československo na osmém místě za NSR, USA, Madarskem, SSSR, Rumunskem, Vietnamem
a Holandskem.*
Jubilejní pětadvacátá MMO se má konat v červenci 1984 v Praze.
František Zítek, Praha

STOPA
Ve dnech 12.-16. září 1983 se v DVP ČSAV v Alšovicích konal pracovní seminář STOPA
věnovaný problematice stochastických disciplín operační analysy. Zúčastnilo se ho 18 odborníků
z 11 pracovišť v ČSSR; bylo předneseno 12 referátů. K hlavním tématům semináře patřily
především teorie spolehlivosti a teorie hromadné obsluhy, dále pak příklady uplatnění metod
operační analysy v jiných oborech (teorie dopravy, modelování nervové činnosti, ekonomické
problémy).
Seminář STOPA poskytl účastníkům dobrou příležitost k navázání neformálních kontaktů
a k bezprostřední výměně poznatků a zkušeností a přispěl k lepšímu vzájemnému poznání pra
covníků z různých oblastí výzkumu. Jeho úspěšný průběh prokázal užitečnost obdobných téma
ticky vyhraněných akcí menšího rozsahu.
František Zítek, Praha
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