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ZEMŘEL AKADEMIK ZDENĚK NEJEDLÝ
Dne 9. března 1962 zemřel ve veku 84 let akademik ZDENĚK NEJEDLÝ, člen Ústřed
ního výboru Komunistické strany Československa, ministr, president Československé
akademie věd, předseda Svazu čcskoslovensko-sov&tského přátelství, profesor Karlo
vy university v Praze a Lomonosovovy university v Moskvě.
Československá socialistická republika ztrácí v akademiku Zdeňku Nejedlém
svého velikého syna a vedoucího státníka, Komunistická strana Československa
svého věrného člena a revolučního bojovníka, československý lid velkého a vůdčího
představitele kultury a védy a Československá akademie véd svého prozíravého
zakladatele.
Akademik Zdenek Nejedlý svým životním dílem i všestranným působením se stal
jedním z pilířů našeho kulturního života a zapsal se do srdce našeho lidu. Jeho
význam a pokrokovost je v tom, že svým působením a svou osobností přímo ztěles
ňoval jednotu historie, současnosti i budoucnosti a spojení vědy s kulturním a poli
tickým životem. Proto se stal učitelem všeho československého lidu, čerpajícím
z hlubin nejpokrokovějších národních tradic oddanost a věrnost revoluční dělnické
třídě. Poznal jako jeden z prvních představitelů české inteligence historický význam
Velké říjnové socialistické revoluce; odtud vyvěralo jeho přátelství a velká láska
k sovětskému lidu.
Pro akademika Zdeňka Nejedlého byl příznačný neutuchající, mladistvý zájem
o vše nové. „Stále prací ji, stále sleduji všechno, co se u nás a ve světe děje. Bez toho
bych nemohl ziť\ říkal sám, o sobě.
Zdeněk Nejedlý byl horlivý propagátor idejí mírového soužití mezi národy.
V telegramu určeném účastníkům Mezinárodního topologického symposia, které se
konalo v Praze v září 196 V napsal mimo jiné:
A zrovna matematické vědy jsou
jistě zvláště k tomu povolány i schopny postavit hradbu rozumu a rozvahy proti vášním
zloby a nenávisti".
Odešel velký vědec, jehož živé dílo ukazuje cestu do budoucnosti.
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