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Ivo Volf*, Univerzita Hradec Králové
Po několikaletém odmlčení začaly v roce 2005 opět vycházet Rozhledy matematicko-fyzikální. Vydávání zahájilo 80. ročník časopisu pro zájemce o matematiku, fyziku a informatiku z řad studentů středních škol a jejich učitelů i učitelů základních škol. Všichni najdou v časopise články z oblastí, o něž se hlouběji zajímají, ale i mnoho užitečných informací například
o předmětových soutěžích pro žáky. S ohledem na ekonomickou situaci ve školství bylo vydávání omezeno v roce 2005 zatím na čtyři čísla za rok, každé o rozsahu 48 stran při ceně
35 Kč za jedno číslo, předplatné 140 Kč včetně poštovného.
Vydavatelem časopisu je Jednota českých matematiků a fyziků za podpory MFF UK v Praze a FJFI ČVUT Praha, dotazy na emailové adrese: jsem@math.cas.cz. Hlavním redaktorem
časopisu je RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D., jaroslav.zhouf@pedf.cuni.cz. Předplatné a distribuci zajišťuje firma MYRIS TRADE s. r. o., p. o. box 2, V Štíhlých 1311, 142 01 Praha 4,
email: myris@myris.cz.
Některé zajímavé fyzikální články, jež vyšly v 80. ročníku RMF:
č. 1:

I. Štoll: Ve znamení světelného kužele
M. Macháček: Proč se sekunda definuje tak složitě?
I. Kraus: První ženy, které uvěřily fyzikálnímu experimentu
I. Volf: 46. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

č. 2:

F. Jáchim: I nejlepšího teoretika potěší, když měření potvrdí, že má pravdu
R. Klepáček, M. Macháček: Chemická analýza pomocí optických vláken
I. Volf: Archimédiáda, kategorie G fyzikální olympiády

č. 3:

J. Kekule: Fyzika a oceán
F. Jáchim: Životní příběh Edmonda Halleye
ÚVFO: 47. ročník fyzikální olympiády, kategorie A−D
Z. Kluiber: 18. republikové finále Turnaje mladých fyziků

č. 4:

Z. Janout: Světový rok fyziky 2005 v zrcadle filatelie
M. Jarešová, J. Zhouf: Tři náročnější úlohy z fyziky, při jejichž řešení se můžeme setkat s parabolou
F. Jáchim: Astronomický příběh Edmonda Halleye
ÚVFO: 47. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F, G

V době plné neúplných informací v tisku, objevujícího především senzace, v době prchavých okamžiků televizních pořadů a především v této době, kdy došlo ke snížení zájmu žáků
základních a středních škol o přírodovědnou a technickou oblast poznávání, bychom měli uvítat příležitosti, které mohou naši žáci i my sami získat předplatným známého časopisu, který
prošel renesancí a začal opět vycházet. Je třeba poděkovat několika nadšencům, kteří se v redakční radě seskupili kolem hlavního redaktora RNDr. J. Zhoufa, Ph.D. a věnují svůj volný
čas přípravě obsahu časopisu pro mládež a její učitele.
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