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Jubileum akfetn/fta (Mara Borůvky
V plné duševní svěžesti přijímá malizace v roce 1969do Matema
dnes v Brně gratulanty akademiktického ústavu Akademie, s nímž
Otakar Borůvka, kteří mu přišli aktivně spolupracuje dodnes.
přát k jeho 95. narozeninám.
Rozsáhlé vědecké dílo akade
Téměř symbolicky je slaví v jubi mika Borůvky obsažené v 84
lejním Roce Masarykovy univer původních vědeckých pracích a
zity; sám je jedním z prvních pěti monografiích bylo přeloženo
absolventů po jejím vzniku. Ota do světových jazyků. Zahrnuje tři
kar Borůvka pochází z Uherského oblasti matematiky - diferenciál
Ostrohu. Vysokoškolská studia ní geometrii, algebru a teorii dife
započal na České vysoké škole renciálních rovnic. Za mimořád
technické v Brně, na radu svého ný a světově významný je
učitele matematiky Matyáše Ler- považován jeho přístup k řešení
cha přestoupil v roce 1919 na problému minimalizace elektrovznikající
Přírodovědeckou vodné sítě metodami teorie grafů,
fakultu Masarykovy univerzity. která v době publikování (1926)
Téměř padesát let jí pak věnoval ještě neexistovala.
svoje síly: nejdříve jako asistent, K řadě uznání světových uni
v roce 1928se habilitoval, od rokuverzit, kterými byl Otakar Borův
1940 byl jejím řádným profeso ka během svého plodného života
rem. V roce 1953 byl zvolen čle oceněn, dostává dnes čestnou
nem korespondentem a v roce hodnost doktora věd Masarykovy
1965 řádným členem ČSAV. Z univerzity a čestné občanství
univerzity odešel pod tlakem norměsta Brna.
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Naše poznámka

Diletanti za
Bývalý ministr průmyslu Jan Vi
postěžoval novinářům na dosavadr
podniků byli nahrazeni jedni dileta
dividendy a své osobní ambice slec
Mohlo by se zdát, že to jsou příslov
prohrála volby, nebo pouhé stížnost
Vrba po svých zkušenostech porac
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