
Obtisk
Dnes si připomínáme některá výročí

Celá malostranská budova MFF prochází náročnou
rekonstrukcí, některé katedry se přitom stěhují i tři-
krát.

Dřevěný klacík byl poprvé poškozen zářezy při sčítání
ovcí.

Elita KSP – jeho nejlepší řešitelé – se sjeli do Karlovic
na soustředění.

Euklides kope Základy.

Informatická sekce MFF se odděluje od matematické.

Na třetím místě výsledkovky KSP se objevuje stu-
dent Velešík, později zmíněný v Úvodu do matfyzá-
ka.

O kořenech funkcí Besselových, to je jméno doktorské
práce, kterou píše Vojtěch Jarník.

Rozporuplný případ Achilla a želvy pozorován Zéno-
nem.

Velká Fermatova věta byla poprvé formulována na
okraji stránky v jakési knize.

V Syrakusách rozšlapali Archimédovy kruhy.

Z Fibonacciho králíkárny utekl králík a pan Fibo-
nacci musel poopravit své teorie.

Vybrané oblíbené úlohy z KSP

1-2-1 Ani hnout!
2-2-3 Sušenkový virus
3-1-5 Výroba šifry
4-1-7 Zapeklitý případ
5-2-5 Medvědova pomsta
6-4-4 Úvod do teorie vlkodlaků
7-1-1 Výzva
8-2-4 Le Krabičák
9-3-3 Červený a černý
10-1-4 Nuda
11-1-13 ArcheoPaleoLingua
12-2-4 Triviální důkaz

České dějiny na rozcestí

Odstrašujícím příkladem politiky ústupků se sta-
la smlouva podepsaná zástupci čtyř zemí Nevillem
Chamberlainem (Velká Británie), Édouardem Da-
ladierem (Francie), Adolfem Hitlerem (Německo) a
Benitem Mussolinim (Itálie). Československo muselo
postoupit Německu pohraniční území (obývaná Něm-
ci, tzv. Sudety), i když vůbec nebylo k samotnému
jednání přizváno.

Dohoda byla podepsána 30. září 1938 a byla mj. vy-
vrcholením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda
Henleina. Velkou zásluhu na ní měl také Adolf Hitler,
pro něhož se stala jedním z postupných cílů k ovlád-
nutí Evropy.

Výsledek dohody ocenili kartografové – měli důvod
vydávat nové mapy, navíc mohli za stejnou zavede-
nou cenu prodávat mapy menšího formátu – Česko-
slovenská republika totiž byla „okrájenaÿ ze všech
možných stran . . .

Katedra aplikované magie

Nedílnou součástí fakulty kouzelných studií a para-
normalit je i katedra aplikované magie. Existuje již
několik tisíc let a za tu dobu vychovala nespočetné
množství studentů.

V posledních letech katedra drží krok se světovým
vývojem techniky, takže značně obměnila studijní
plány. Jeden příklad za všechny – zastaralý předmět
„Vyvolávání tištěných listinÿ byl nahrazen moderněj-
ším – „Digitální sazba a tiskÿ.

V letošním roce katedra otevírá zbrusu nové obory:
„Magické programováníÿ, ve kterém se zaměřujeme
zvláště na používání moderních technologií na poli
klasické magie, a praktičtější „Temné síly elektronůÿ,
kde se studenti naučí vytvářet magické počítače.

Naproti tomu jsme pro nezájem zrušili obor „Stan-
dardní evropská magieÿ, jejž už 250 let nikdo ne-
studoval. Poslední z žijících profesorů tohoto oboru,
Dr. Á. Cula, k tomu říká:

„KAM? SEM!ÿ −−−−−−−−−→·

Poetický koutek

Poletuje nad lesem,
kuká zrovna tam, kde jsem.
Nejradši bych jí dal pěstí,
když si kuká na rozcestí.

Směje se na celé město,
dělá na mě drzé gesto.
Les je kolem dokola,
skryje se tam, potvora.

Pak otočím kousek hlavou,
vykrmenou zdravou stravou.
Na zdi visí hodiny,
kukají tři hodiny.
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