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Slovo úvodem
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v ruce držíte první číslo 94. ročníku časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální.
Tento časopis vznikl již v roce 1921 a má tedy za sebou velmi dlouhou
historii. Během jeho existence proběhla ve světě i u nás řada významných
historických událostí. Časopis prošel druhou světovou válkou, přečkal i
vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a následnou okupaci Československa. Žádná politická událost nedonutila vydavatele časopis zrušit.
Ten tak vycházel pravidelně až do roku 2002, kdy byla jeho činnost na
tři roky pozastavena. Od roku 2005 byl však časopis znovu obnoven a
od té doby se mimo jiné věnuje i péči o talentované mladé lidi.
Během života časopisu se odehrála i spousta důležitých událostí na poli
vědy a techniky. Vzpomeňme tedy ve zkratce alespoň tyto: V roce 1957
(mimochodem, od tohoto roku nese časopis dnešní název) odstartovala
do vesmíru první lidmi vytvořená družice Sputnik. Tím pro lidstvo začala
dlouhá cesta dobývání vesmíru. V letošním roce budeme slavit 50 let od
úspěšné mise Apollo 11, kdy Neil Armstrong a Edwin Aldrin přistáli
na povrchu Měsíce. Tento „obrovský skok pro lidstvo je však stále jen
jedním z mnoha mezníků, ač skutečně obdivuhodným, kterých člověk na
své cestě za poznáním prozatím dosáhl.
Není to samozřejmě jen fyzika, ve které jsme dosáhli obrovských úspěchů,
ale i další vědecké obory. Časopis Rozhledy se zaměřuje na tři z nich –
na fyziku, matematiku a informatiku. Zájemcům o tyto disciplíny přinášíme jak zajímavé poznatky z historie, tak i zprávy o nejnovějších
objevech a událostech. Máte možnost rozšířit si své znalosti, dozvědět se
o praktických aplikacích matematiky, fyziky i informatiky, nebo si přečíst
rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se těmto oborům věnují.
Je ohromující, že časopis, který poprvé vyšel v roce, kdy Albert Einstein
získal Nobelovu cenu za fyziku, si i po téměř sto letech dokáže najít své
příznivce. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále. My pro to uděláme
maximum.
Za redakční radu: Marie Snětinová (vedoucí redaktorka)
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