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116(1991) MATHEMATICA BOHEMICA No. 

Sdělení 

Oznamujeme svým čtenářům, že název našeho Časopisu pro pěstování matematiky 
byl od prvního čísla v roce 1991 změněn na 

MATHEMATICA BOHEMICA 

Vzhledem k tomu, že jde o časopis, který je pokračovatelem tradic Časopisu pro 
pěstování matematiky a fyziky, který vycházel od roku 1872, bude číslování pokračo
vat tak, že v roce 1991 vyjde 116. ročník časopisu s novým titulem (starý název bude 
zatím uváděn v podtitulu). 

Nadále hodláme publikovat všechny původní vědecké práce v kongresových 
jazycích, většinou anglicky. 

Budeme usilovat o to, aby časopis byl užitečný všem, kteří pracují v matematickém 
výzkumu. 

Doufáme, že naši čtenáři a odběratelé zůstanou časopisu i nadále věrni. Přizýváme 
i další zájemce z řad vědců a vědeckých institucí, aby nahlédli do našeho časopisu, 
seznámili se s jeho zaměřením a objednali si jej. 

Podrobnosti související s objednáváním časopisu jsou uvedeny na zadní straně 
obálky. 

Announcement 

We advise our readers that the Czech title of the Journal 

ČASOPIS PRO PĚSTOVÁNÍ MATEMATIKY 

was changed to 
MATHEMATICA BOHEMICA 

since 1991, No 1. As the tradition of the Journal goes back to 1872, the numbering 
of volumes will continue so that we publish vol. 116 in 1991 with the new title. 

All scientific papers are published in congress languages, most of them in English. 
We will make every effort for the Journal Mathematica Bohemica to be useful to 

all who work in mathematical research. We hope that those who read our Journal 
or subscribe to it will continue to do so. As for other interested sceintists and institu-
tions, we invite them to examine our Journal, to follow its contents, and to enter 
their subscription. Details concerning the subscription are given on the last cover page. 

Štefan Schwabik, Editor 
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