Profesor Otakar Borůvka se vrací do Uherského Hradiště
Ostrožský rodák, student hradišťského gymnázia, profesor Přírodovědecké fakulty brněnské
univerzity po dobu padesáti let, jedna z vůdčích osobností matematického života v celé naší vlasti,
vynikající představitel naší vědy v zahraničí a v neposlední řadě také skvělý učitel. Zemřel
22. července 1995 ve věku 96 let v neuvěřitelné duševní svěžesti, aktivitě a se stálým zájmem o
matematické dění.
Ve čtvrtek 22. června 2006 uspořádala Společnost Otakara Borůvky ve spolupráci s Gymnáziem
Uherské Hradiště vzpomínkové setkání matematiků a přátel Otakara Borůvky. Do auly gymnázia
přišli na nestora a legendu české matematiky zavzpomínat mj. dr. Luděk Niedermayer, viceguvernér
ČNB a prof. dr. Eduard Fuchs, Csc. z přírodovědecké fakulty MU Brno. Setkání se uskutečnilo u
příležitosti 80.výročí vyřešení dopravního problému Otakarem Borůvkou a proběhlo v přátelském
duchu. Na úvod všechny přivítal ředitel gymnázia doc. Dr. Zdeněk Botek Csc. Vedle vzpomínek na
setkání s profesorem Borůvkou mohli účastníci vidět i slyšet profesora Borůvku na filmovém plátně.
Poté následovalo přijetí účastníků setkání na radnici města Uherského Hradiště, kde účastníky přijal
místostarosta Evžen Uher. Součástí tohoto přijetí bylo vyhlášení výsledků Soutěže nejlepších českých
a slovenských matematiků středních škol uspořádané k 80.výročí vyřešení dopravního problému.
Soutěž nejlepších českých a slovenských matematiků středních škol proběhla v rámci Československého soustředění matematické olympiády 2006 konaného pod patronací Společnosti Otakara
Borůvky, kterého se zúčastnilo 7 studentů z ČR a 6 studentů ze SR. Byla to první akce svého druhu a
sloužila jako společná příprava reprezentace ČR a SR na mezinárodní matematickou olympiádu 2006.
Organizátorem soustředění bylo Gymnázium Uherské Hradiště a vše kromě samotné soutěže
proběhlo v areálu sportovní haly v Hluku. Soutěž se pak konala na půdě gymnázia a soutěžící řešili
tři úlohy, z nichž jedna měla tematickou vazbu na dopravní problém.
Z hradišťské radnice se pak účastníci odebrali zpět na gymnázium, kde pokračovali ve vzpomínkách
a matematických úvahách. Všichni odjížděli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
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