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ZPRÁVY, JUBILEA, HISTORIE

VZPOMÍNKA NA DOCENTA
D R . JAROSLAVA F E I F R A
Když jsem se dne 16. 5. 1965 vrátil do Prahy ze sjez
du J Č M F v Jasné pod Chopkom, loučil jsem se na
hlavním nádraží se svými dvěma přáteli R. Zelinkou
a J. Feifrem. V té chvíli jsem netušil, že se s žádným
z nich již nikdy nesetkám. O tri dny později zemřel ná
hle první z nich a o několik měsíců později druhý.
S touto živou a tesknou vzpomínkou na oba přátele píši
tyto řádky.
Jaroslav FEIFER se narodil dne 5. 11. 1914 v Plzni, kde
roku 1933 ukončil gymnasijní studia. Potom studoval
matematiku a fyziku na přírodovědecké fakultě K U , kde
roku 1939 dosáhl též hodnosti doktorské. Po pětiletém
učitelském působení na měšťanských školách přešel roku
1933 do Škodových závodů v Plzni, kde po tři roky vedl
rentgenologickou
a fotochemickou laboratoř. Po krát
kém působení na pobočce lékařské fakulty K U v Plzni
se od 1. 10. 1951 stal pedagogickým pracovníkem VŠSE v Plzni. Jeho vědecká práce byla stále
zaměřena k aplikacím fyziky v technické praxi, a to zejména k výzkumu nových druhů ocelí
a slitin pracovními metodami rentgcnografie a elektronové mikroskopie. Svou odbornou i pe
dagogickou práci měl velmi rád a většinu svého pracovního i volného času trávil ve své pracov
ně nebo v laboratoři.
Když se dne 6. 2. 1956 v Plzni ustavila pobočka J Č M F , byl docent J. Feifer zvolen jejím před
sedou a tuto funkci zastával až do konce svého života. Ještě ve dnech 1 4 . - 1 6 . 9. 1965 řídil matematicko-fyzikální konferenci, kterou organizačně připravila VŠSE a pobočka J Č M F v Plzni.
Dne 1. 10. 1965 začal docent J. Feifer patnáctý rok své pedagogické práce na VŠSE. Toho
dne dopoledne ještě zkoušel posluchače školy, avšak večer náhle zemřel. Nedočkal se již konce
řízení pro jmenování profesorem VŠSE v Plzni, jímž mohla být uznána jeho dlouholetá budova
telská práce pro školu, na které pracoval téměř od doby jejího vzniku. I když se mu nedostalo
tohoto oficiálního uznání dlouholeté odborné a pedagogické práce, nezapomenou na ni jeho
přátelé z řad spolupracovníků i posluchačů VŠSE v Plzni, kteří znali jeho dobré srdce.
František

Veselý

D O C E N T VITEZSLAV J O Z I F E K SE 26. P R O S I N C E DOZIVA SEDESATI LET
Narodil se v Radčicích nedalcko Železného Brodu. Reálku absolvoval v roce 1923 v Turnově
a v rocc 1928 složil na KU státní zkoušky z matematiky a deskriptivní geometrie.
Vzpomínáme-li dnes jeho šedesátky — které se dožívá v plné svěžesti tělesné i duševní —
činíme tak proto, abychom si připomněli jeho práci v metodice matematiky a deskriptivní geomctrie. Tćto své lásce věnoval řadu čláilků uveřejněných v Matematicc ve škole, ve Vysoké škole
i v Pokrocích. A v tomto oboru pracuje stále. Svć bohaté zkušenosti, nabyté studiem i praxí,
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