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Časopis pro pěstování matematiky, roč.87 (1962), Praha 

STO LET JEDNOTY ČESKOSLOVENSKÝCH MATEMATIKU 
A FYZIKŮ 

V tomto roce oslaví českoslovenští matematikové a fyzikové 
sté výročí založení Jednoty československých matematiků a fyziků. 
Toto jubileum je příležitostí k zamyšlení nad prací Jednoty a nad 
cestou, kterou Jednota prošla. Vzpotneneme zakladatelů, kteří se za
sloužili o vznik a organisaci soustavné samostatné české a slovenské 
práce v matematice a fyzice a vzpomeneme mnohostranných zásluh,, 
které si Jednota získala o organisaci vědeckého života a růst vědecké 
úrovně v dobách, kdy vědecká činnost nemela náležitou podporu ze 
strany státních orgánů. Jednota věnovala vždy velkou péči vyučování 
matematice a fyzice na našich školách. Ve školských věcech zastá
vala vždy pokrokové stanovisko, jsouc si vědoma toho, že vzdělání 
nesmí být výsadou jedné třídy, nýbrž že všichni členové společnosti 
mají mít stejný přístup k zdrojům vědění.. A českoslovenští matema
tikové a fyzikové se přičiní, aby Jednota i v dnešních tak příznivě 
změněných podmínkách přinášela cenný vklad k rozvoji matematiky 
a fyziky, k jejich uplatnění ve službách potřebám naší socialistické 
společnosti a k dobré přípravě naší mládeže na úkoly, které ji čekají.*) 

. . . . . . . , Redakce. 

*) Program oslavných akcí jubilejního roku JČMF je.otištěn na str.-117—H8. 
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