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STO LET ČASOPISU PRO PĚSTOVÁNÍ MATEMATIKY 

V letošním roce uplynulo již sto let od vyjití prvého čísla Časopisu pro pěstování 
mathematiky a fysiky, jehož přímým pokračováním je i náš Časopis pro pěstování 
matematiky. Poněvadž vydávání časopisu bylo za druhé světové války na několik 
let přerušeno, má letošní ročník teprve číslo 97. 

K devadesátému výročí založení Časopisu (spojenému se 100. výročím založení 
Jednoty českých matematiků a fysiků) jsme před deseti lety přinesli přehledný článek, 
z něhož se lze seznámit s historií Časopisu (F. Veselý: Devadesát let Časopisu 
pro pěstování matematiky, Čas. pěst. mat. 57(1962), 132—147). 

V posledních deseti letech vycházel Časopis zcela pravidelně. Stejně jako už od 
roku 1953 jej vydával Matematický ústav ČSAV. Ve funkci vedoucího redaktora se 
při tom postupně vystřídali: do roku 1970 (roč. 95) JAROSLAV KURZWEIL, V roce 1971 
(roč. 96) LADISLAV MIŠÍK a od letošního ročníku vede redakční radu zástupce ve
doucího redaktora FRANTIŠEK ZÍTEK. Po odchodu JOSEFA HOLUBÁŘE do důchodu 
v roce 1964 stal se výkonným redaktorem VLADIMÍR DOLEŽAL. 

Druhý matematický časopis, který je pokračovatelem původního Časopisu pro 
pěstování mathematiky a fysiky je Czechoslovak Mathematical Journal, vydávaný 
též Matematickým ústavem ČSAV. Tento časopis řídil ve funkci vedoucího redaktora 
až do roku 1970 (roč. 20) JAN MAŘÍK. Nyní je vedoucím redaktorem ALOIS ŠVEC. 

V roce 1975 dovrší náš Časopis svou prvou stovku ročníků. K této příležitosti 
redakce připravuje článek, který čtenáře seznámí s tím co v Časopise vyšlo nejzají
mavějšího a nejvýznamnějšího. 

Redakce 

ZEMŘEL PROFESOR JAN BÍLEK 

VÁCLAV VILHELM, Praha 

V pátek 10. března 1972 zemřel ve věku necelých pětašedesáti let prof. RNDr. JAN 
BÍLEK, vedoucí katedry matematiky Vysoké školy chemicko-technologické a děkan 
její chemicko-inženýrské fakulty. Zákeřná choroba ukončila život člověka plného 
plánů do budoucna a pracovního elánu, který všichni jeho známí u něho dobře znali 
a obdivovali. Připomeňme si v těchto řádcích osobnost a dílo profesora Jana Bílka. 

Prof. Jan Bílek se narodil 15. května 1907 ve Žďáru u Mnichova Hradiště. Na 
střední školu chodil do tehdejší reálky v Turnově. Doslova chodil: pěšky z domova 
ve Žďáru do Turnova a zpět. Rád později vyprávěl, jak často svízelná byla v prvních 
letech studia tato sedmikilometrová cesta v šeru zimního rána. Prof. Bílek maturoval 
na turnovské reálce v roce 1926 a po maturitě se zapsal na přírodovědeckou fakultu 
Karlovy university v Praze. Studoval tu matematiku a fyziku a v roce 1931 studium 
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