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ŠEDESÁT LET DR. J I Ř Í H O KABELE, CSc. 

Dne 16. ledna 1966 se dožil šedesáti let zasloužilý školský pracovník R N D r Jiří KABELE, který 
je dobře znám naší učitelské obci jako neúnavný a houževnatý pracovník zabývající se dlouhá 
léta problematikou vyučování matematice, deskriptivní geometrii a rýsování. N a tomto úseku 
pracoval zejména v posledních dvaceti letech, kdy ve svém úředním postavení musil často hájit 
únosné podmínky pro vyučování zmíněných oborů na základní i na střední škole. Využíval 
přitom svých znalostí a zkušeností, kterých nabyl po absolvování přírodovědecké fakulty Masa
rykovy university v Brně nejprve na této škole jako asistent profesora Seiferta a později při svém 
působení na průmyslových školách. Od roku 1945 je pracovníkem Výzkumného ústavu pedago
gického v Praze, kde vede nyní skupinu metodiky vyučování matematice a fyzice. 

Z dlouholeté metodické a výzkumné práce dr. Kabele vznikla vedle mnoha zpráv a sděleni 
o provedených výzkumech řada jeho studií o vyučování matematice a několik osobitě pojatých 
publikací k závažným otázkám uplatnění vědeckého světového názoru při vyučování matematice 
na základní a střední škole. Velmi záslužnou práci vykonal dr. Kabele jako dlouholetý vedouci 
redaktor časopisu Matematika ve škole, kde věnoval nemálo úsilí snaze o pozvednutí odborné 
i metodické úrovně našich učitelů matematiky, deskriptivní geometrie a rýsování. 

I když vzpomínáme životního jubilea dr. Kabele, který j e doluholetým pracovníkem i v naši 
Jednotě, poněkud opožděně, přejeme mu do dalších let života upříměně mnoho zdraví a životni 
pohody k realizaci jeho osobních i pracovních plánů. 

Josef Hor alek 

D O C D R . B O H U M I L VLACH ŠEDESÁTNÍKEM 

Dne 30. července 1966 se dožívá 60 let R N D r Bohumil VLACH, docent fyziky na přírodovědecké 
fakultě University J. E. Purkyně v Brně. 

Po studiích na přírodovědecké fakultě v Brně učil matematice a fyzice na bývalých měšťanských 
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