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Časopis pro pěstování matematiky, roč. 90 (1965), Praha

ZPRÁVY

ZEMŘEL RUDOLF ZELINKA
VLADIMÍR KNICHAL, Praha

Dne 19. května 1965 zemřel náhle RUDOLF ZELINKA, zástupce ředitele Matema
tického ústavu ČSAV, nositel vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu" a čestný člen
Jednoty čs. matematiků a fyziků.
Rudolf Zelinka narodil se 16. ledna 1907 v Turnově. Své mládí z veliké části
ztrávil v Byšicích u Všetat, kde jeho otec byl přednostou stanice. Shodou okolností
navštívil s několika pracovníky Matematického ústavu
ČSAV v posledních dnech dubnových tuto obec a její
okolí a velmi procítěně nám líčil události ze svého
mládí ke kterým ho vázaly najkrásnější vzpomínky.
Vystudoval reálku v Mladé Boleslavi a absolvoval
matematiku a deskriptivní geometrii na Přírodo
vědecké fakultě Karlovy university. Jeho láskou bylo
učitelské povolání. Byl profesorem matematiky mimo
jiné na reálce v Jičíně, v Brandýse n. Labem,
v Praze v Karlině a v Ječné ulici.
Podrobně promýšlel nejrozmanitější způsoby výuky
tohoto důležitého oboru, hledal cesty, jak zpřístupnit svoji lásku — matematiku
a zejména geometrii — velkému počtu žáků. V tomto směru vznikla z jeho pera řada
publikací a proto akademik E. Čech si ho vybral po válce jako vědeckého spolu
pracovníka pro nově založený Matematický ústav, aby tam pomáhal při řešení
teoretických i praktických otázek z metodiky matematiky.
Jeho příslovečná pracovitost i zájem o organizační práce způsobily, že byl brzy
na to jmenován zástupcem ředitele tohoto ústavu. Tuto funkci zastával svědomitě
až do svého náhlého skonu.
Uvědomoval si, že naše společnost potřebuje zvláště nyní zdatné matematiky
a věděl, že jejich výchově musí již na střední škole být věnována všemožná péče.
Ujal se proto s velkým zápalem akce, kterou pořádá ministerstvo školství a kultury
spolu s Jednotou čs. matematiků a fyziků, Matematickým ústavem ČSAV a ČSM
a která je známá pod názvem Matematická olympiáda.
Za obětavou a soustavnou práci pro zkvalitnění vyučování matematice na středních
školách a zvláště za zásluhy o matematickou olympiádu bylo s. R. Zelinkovi u příle501

žitosti Dne učitelů v roce 1962 propůjčeno státní vyznamenání „Za zásluhy o vý
stavbu", JČMF zvolila jej v témže roce svým čestným členem.
Rudolf Zelinka byl skromný a obětavý člověk, který žil pro svoji práci do posled
ních chvil svého života.

UDĚLENÍ ŘÁDU PRÁCE ČESKOSLOVENSKÝM MATEMATIKŮM
President republiky propůjčil Řád práce členu presidia ČSAV akademiku JOSEFU NOVÁKOVI
k jeho šedesátým narozeninám za vynikající výsledky v oboru matematiky a v organisaci rozvoje
československé vědy.
K 1. květnu 1965 propůjčil president republiky Řád práce OTAKARU BORŮVKOVÍ, členu kores
pondentu ČSAV, za vynikající výsledky ve vědecké činnosti.
Redakce
OSLAVY ŠEDESÁTIN AKADEMIKA JOSEFA NOVÁKA
Dne 21. dubna 1965 se sešli na matematicko-fyzikální fakultě k přátelské besedě spolupra
covníci a přátelé akademika JOSEFA NOVÁKA, aby oslavili jeho 60. narozeniny. Oslavy se zúčast
nili také zástupci ministerstva školství, ČSAV a výzkumných ústavů, Po krátkém úvodu
ředitele Matematického ústavu ČSAV profesora VLADIMÍRA KNICHALA zhodnotili vědeckou
práci jubilanta akademik MIROSLAV KATĚTOV a MILOSLAV JIŘINA. M. Katětov se zabýval výsled
ky J. Nováka v obecné topologii a M. Jiřina jeho pracemi v teorii konvergenčních prostorů
a aplikacemi na teorii pravděpodobnosti. Nakonec promluvil ak. VOJTĚCH JARNÍK O organisační činnosti J. Nováka ve vědě a školství.
Redakce
AKADEMIK S. L. SOBOLEV ČESTNÝM DOKTOREM KARLOVY UNIVERSITY
Ve dnech 6. až 10. května 1965 byl v Praze akademik S. L. SOBOLEV, ředitel Matematického
ústavu Sibiřského oddělení Akademie věd SSSR.
Na slavnostním zasedání vědecké rady Karlovy university u příležitosti 20. výročí osvobození
ČSSR, které se konalo dne 6. května v Karolinu, byla akademiku Sobolevovi udělena vědecká
hodnost čestného doktora fyzikálně-matematických věd.
V sobotu 8. května 1965 přednášel akademik Sobolev na matematicko-fyzikální fakultě
Karlovy university ,,0 korektních úlohách matematické fyziky".
Redakce
SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY KARLOVY UNIVERSITY
U PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČSSR
Dne 6. května 1965 se konalo v Karolinu slavnostní zasedání vědecké rady Karlovy university
u příležitosti 20. výročí osvobození ČSSR. Na tomto zasedání byla vyslovena uznání a předány
plakety a diplomy Karlovy university zasloužilým pracovníkům university. Mezi vyznamena
nými byli též akademik VOJTĚCH JARNÍK a akademik VLADIMÍR KOŘÍNEK.
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