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Všichni účastníci symposií si vysoce vážili přátelství a pohostinství občanů města Syrakus. 
S radostí přijali rozhodnutí, že Archimedova symposia se budou konat pravidelně po třech 
letech. Tím bude nepochybně nejlépe uctívána památka velkého Syrakusana. 

Josef Novák, Praha 

Ú L O H Y A PROBLÉMY 

1. Pro body a, b,ceE2 nechť 

(a, b,c) = {xeE2 :x = Xta + X2b + X3c, 0 ^ XteE1, J}Xi = l) 

(trojúhelník). Nechť členy konečné posloupnosti ax, a2,..., an bodů v E2 jsou vrcholy 
prosté (nebo prosté uzavřené) lomené čáry v E2. Elementární metodou dokažte, 
že některý trojúhelník (at-l9 ab aistl) neobsahuje žádný další vrchol a/l < i < n, 
1 £j£n9\i-]\> 1). 

Poznámka. „Elementární metodou" zde znamená mj. to, že není použito 
Jordánovy věty ani její jednodušší verse o lomených Jordánových křivkách. Z před
loženého tvrzení plyne — jednoduchou úplnou indukcí — tato jednodušší verse 
Jordánovy věty, a též další řešení Maříkova problému č. 9 (v. tento časopis, 81 
(1956), sír. 470; řešení tamže, 83 (1958), sir. 236, 240 a 467). 

Otomar Hájek, Praha 

Poznámka k jednomu problému z roč. 85. V 3. úloze uveřejněné na str. 465, roč. 
85 (1960) se má určit počet vnitřních bodů pravidelného n-úhelníka, z nichž každý 
leží aspoň na třech úhlopříčkách tohoto w-úhelníka. H. HEINEKEN uveřejnil v časopise 
L'Enseignement mathématique, VIII., Fasc. 3-4 (1962), str. 275-278 článek „Regel-
mássige Vielecke und ihre Diagonalen", kde (nezávisle na naší úloze) dokazuje, že 
pro liché n neexistuje žádný bod požadované vlastnosti. 

Jiří Sedláček, Praha 
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