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OMLUVA

OMLUVA

Milí čtenáři,
v minulém čísle našeho časopisu se nám

”
podařil podařený žertík“. Jak

jste jistě zaznamenali, místo 60 stran, nabízených a uvedených v obsahu,
jsme vám doručili jen 52 stran. Ve skutečnosti to nebyl žertík ze strany
redakce, ale zažertovala si s námi výpočetní technika v družné shodě
s použitým software. Kontrolní mechanismy se navíc v letním horku
rovněž rozhodly odpočívat. Tak se stalo, že 8 stran se zprávou o soutěži
MO v programování a naší soutěží se k vám nedostalo.
Velice se za to omlouváme a budeme se snažit, aby se podobná situace

již neopakovala, neboť nám velice záleží na kvalitě našeho časopisu.
Výpadek osmi stránek, ke kterému došlo, vám nahradíme v následu-

jících číslech tak, že o oněch osm stránek posílíme další čísla.
Ještě jednou se omlouváme a na vylepšení vaší nálady přikládáme

hezkou básničku Emila Caldy*).
Redakce

OSM TRPASLÍKŮ

Jednou večer když jsem přišel domů
a mou hlavou táhly chmury dekadence,
uviděl jsem v šeru sedm gnómů
vylézati opatrně zpod kredence.
Slušně jsem hned oslovil ty skřítky,
zdali mají s sebou také Sněhurku,
že bych jí rád ukázal své sbírky:
Vzácných motýlů mám plnou komůrku.
Náhle všichni zblednem jako stěna –
po schodech jsou slyšet kroky nahoru!
Klika cvakne, vstoupí moje žena:
Osm trpaslíků stojí v pozoru!

*) Úvod do obecné teorie prostoru, Karolinum, Praha, 2003
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